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 موسوم

 جم رو
 وبسق

 یورو قرص عر احر مم افلا و زا
 تر 1 7 ۰ -ر

 تروس علمت ر لما لسا ماپ ڈانس

 کد تلی داصناما لش تد ماا

 یچس بم ید سیکنڈ لام



 ر اند مال

 گیران تمار کس
 ہرے ہی اک ت یقین یاہو
 | ال رک

 ا. ہا س نیل
 لع ترابری سو صل

 نکا



 دو

 ا

 مجرم
 لوس یو فرم

 غم ازم سل روس ریت سراسر ںسیتےےی عروضرم ایلا کیا اوری

 تر تم السا تسالعرواء Id رم ت اصل ادص سیم رز روا

 سه ا اوگت سرخ سقم س ابن یاس ےن 2۵ ےس

 ےہو ر کر رسا یعنی فن ہر یخون تسکین خرس سا

 ۳ e ان رپ وشو ا سرکس یک

 اتا ورو اپ ےک اک اول ےک ےد تر ایس لوست امن

 مت اخرا

 رج سایر رایت عر اعرو ساکت رکی ت شی

 تسذا اواو فسا کرا تسطر تس کک س رام یر ءا ی السا

 ا راک هم کسر 0 ارد ترس حریق تر

 ۳ وی رز کی رسانی الع ناف

 ات یز تنی رم اسیر مملو ن لس ایس رس یکن یار ڈٹ
 سم ششم رشد نم تاج

 ہہ اور اض ے ر وک لب ر یت اں
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 بسر عب 11 تایقا ںیم نیت ارب روا رام ضا اس ےک عید عو

 کل گہ دار نا ےن مرد | یک نہر یر یم ےن یون یکن اہ بولسال دا
 رگماودم ےس ںراتک لز بو ا ۔اھرنم شکار رطب رک زود یب نا

 ۱ زیبا
 عزا سمیرا. ناو تي نایب تاج ہجرت نا
 تلاش ۔ یل اطلغم ےس ہیلع یر ل اک( رس نیا تاقبط
 روا لار

 تر ہم انے دہ هک رن تاہاصا ےک رم عود نرگس ا

 ۔ ور لات ےس
 میخ ٹیداحااب تای یک مع نرخ لام ب ےک ت انا(
 نام تری الس کیا ہک ےہ ان ارز وک یع
 ےس را سو ۔ ےک کہ زارن اک ت یقماک اد اشسا هد تیا
 اک مبل ایم ےک ٹر د اعا د ع نل 7 ے یی بل ام ٤از ںیہ برا

 ۔رہایپ مس یتدذ
 ےک ت اوس نعم ےک سار وارصالخاک سار جل ےک نوکیا ()

 لس نکیل ےب تاب یہ فیت ہد تار ہرئ ان ج کرب اط ےس سال
 کیم سس ہد به رکت هست تخش ےس تری دالع
 عل اطم اکت الاسہ دش ایپ ےس ن مروا ےگ نیک کن ی یہ سا

 ۔اگے نکی انتر وخ تط کر 2 تح ےک تالاع لما



 ک

 ےہایل م اکے لیصف بر لار ک1 وم ن لع ترس

 رپ لر ود ےک ت اص ععا نان لت ےس تر فان را

 ند ےس باب یک و یب صحت :سامتسان عو :ںوہرات : ٠

 تب کیک ت تط کی نتیتیضت تم یم ناب ایہ بولسا ںی اج ےک

 انب بانه انس باتل یک رسک ےہ ایک رپ ےس کن لناس

 ات ےس ا طس ان موت کما کس ا یر سا

iروا۔ ےپر نمو اساس سا  
 ۔ ج اترآیپ ت ہذاک ا لا

 / 7 ی اکی ںی رع دم | حط یک رس کم او ۵

 تروا لے ۶. سام ےک اے بت راو ستاد

 تا | نِماعم یاب ہک ےہ ایک اب لک ا ونک سرب ےس

 "ہ۵ × نو اوسو رم ںیم ےنرکدامروا ۔ ۔ سرو رم سیم مس

 . تایکن ایر او س ترور بکن شم فنر

 رش تہ لر زرده تل ماکت یر تخم ا ہر
 ج ایام کی لوس 7 ان نقل 3

 هوم تجارب اکو دیفم عرب رک ام د سیراب پانچ

 دار ی رس اک ت ریس

 PA ڈر سرد ےک یم الس لا غیلانا سیر یط ام ےس



2 
 تراتروا 2 ا سینا ےس الخ عات يصار عا

 لا لول بکر م حرب یا ےرد دبا کد اطال

eTتہ نو بت  

 چْٰٔٔسى۔--ت- سک
 ا

aaa 
 سس
 سس سس و
— 
 سس
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 یان یابد
NES 

 ربا

 تب ےہ حت ےن سار ےہ ناس اور تباف ورم اکر ر بے رخ

 27 روا رکی لا ےن رک وسر ترسردا ۔ایاگل ےئاک ٹوک نم یک ۹

 لریمامیلعیر یم کی نک دم ۔ایکل سام برد اکتیو سم ںوہ اگ یس
 ؛ تسر قلوب و جو اب ےک ںوبطلفر اش ےب یک ہ اتر ازتس سر دا

 ۔ ےک یس وہ ظذ بز اجے ےک تارضتمم یز

 قے ےل ےک ترض ینید سس یاسر کر مولعمرگ
 27 اوت اب بس لا سس و داب ی درا یر س ناف ا

 سر ادر وا ںولوکسا یا فلتر ی ۔ایانب لوقمرکب ایکس ا س
 مم دص نیل الاردا یکی رل د سمت بارع 2 شم

 تہب یر ہد بارو|+ا 1 ای زاروا وک ّمر کرد ج ۰ یگ

 ٥ دارا اکے رک اش اس ےک ع الص یک وبطاغر وا نو اضاریفم ے

 هتل ہت ا سود اک باره دع د بص ی قفس ۔ایگ وہ وک 2 ہا



 ورق ا هاب لک رت بیرت یھب “نہار الن توس *
 ا ۔ ےہ ری | یکے سا عانس

 جلو نوم ےس لد ہت کاک لیڈی لکی وم ہک ا
 .ے نما DAS ال ریو وس کم و وسم ےک ا رم لب

 ساروا ۔اسکس اش یر ںیم کمو کت سرخس ا یریردا۔ایارکع ب

 گپ یک اف تیر ترم سیم تسد یم الس ا کما ترت
 یاس آر دا بم ںینکراکدرس نوک ج ےس دم یک یا لیپ
 ابراز کی یک سم

 ۲ ماقلا مب لا اصن نیو مان ایک ی امام لیزر

 تلم وا

 اش ١ن اک ۔ کرا ظفر مم

 مت ل والا«



 ° ٭
 بکس مو :

 ۳ اح یت ید جد رک ا
 ر تاعف 2 ۳ 1

 1 ار

 2م یو وف بصز

 ۸ ترس

 ۲ زا ےادننبا

 نوم
 هان ا کت

 ۱ ہصالغ

 ٹالازس

Jbمادا لقب عت  
 سو رو کگنرزاینما

 یا”
 ر | ی
 و وس | یل

 ساجا طلخا

 و بر
 ر ر ع رس

 _ یاب تلاع یکب رع
 تلاح یمن کب رع
 هک اط ناد از
 | تورز کم غنې رک برع
 ۲ ال ای مهارت

 1 مقر د امار

 ممالف

 gegen روشن ورد ہم ور تار ہریرہ ری ری ھوا ا فو ھتس سس تب ےس ے٠



 ناک رر الصا ہلا از

 ۳ بر

 تراوساب تو الو

 تجر رد اقشا اکرم ارلاد
 تعاطر

 ررص نٹ

 تاند کا هرجا هرلاد

 7 نیلاطت رو لیلا تاند

 ۵م ےک ار س



 نر و روس مراکش

 شام حر اش
 ہصازغ

 تاورم ا





 “۳ ناف قا تم اکر 2و وا ۰

 ۳7 ین مفت رقع | ۹۳ کرابمر

 ۱۹۲ انا یز مس برز قع| و تسد گام
 ۳7 ۳ ادا رود ما تساقتسل کا ارض

 ر بارشس 197| 4 02 ۱

 9۵ ملک | | ۰ بم له

 رر مالللع نیت د الد ۸۸ , تالاص

 1۹۲ |متلمالتکو بر تائ د| 1۹9| ٣۱۰۳ا ہصاظاکت رسما
 ہہ درونی ۸ ترج بل تاعناد

 1 مسالق | ۳,زا مر لص
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 ٣ا

 ۳7 نیقلاس شف ۳۰م رم رت یوسی داو ورو اتم

 Per کیا ۲۰۵ہ ریالی درک

 ٣۴ لراس P| ne تر تاب جیا د زا

 ۳م یم ارضا | ۳۰۱ رہو ادب ایکن اڈا

 2 ہوا ۲۸۱ زور رل

 ۳ تیر ۹| م غر
 ٢ا ملا |٣١ | ناتسینز
 ہہ ےس رح ید لاو تی ۳۱۱[ 9 کر دیس

 ۳۳ اید کٹر ناف ۲۱۳ | و اعاشتان ترقق | ۰

 2 مرگ | موسا م ما ۱



 علا مر هر جرلا تط

 المت ۶
 (صاعل رر املا

 رم ترضع

 نسل نرل ا ر نب بم مان

 مالک لوک زمرا م ۱۲۲۷ |۵۴ وزرا
 ۱ ۲۲۳ | م لوت و کسب

 لا قبرص

 حر نا



 ورس ارد ار ین زد
 نییفد

 ۰ 8 و 3

 تط عادرا سراج ی رٹ د

 ی نارا رٹ لایت کور

 ہہ ام تاخد یکم مابا رح
 ۰ ِ ےس

 ین یلشرد ١ نیرگح و روس

 تر نی ازان

 تاببطو انا

 ا ےک پس آب

 ںایپرپ
 7 الی در رد

 نہی ای اشر
 یار
 نورم



 یر رشد لرو

 راربک

 تاراہر تو

 TET مو
 ۔ےرایگایا تست رس سرت
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 یت

 با
 مدرک هر الا نی نا ا کیا ان اف اراپ لک
 لپو ی شکل کیپ اار یک یک یسک دک

 “انتو تم کس ای هتل ےس ررر صم کن بد لر ےک

 - ںی الط هد تیک ال یی میک ا روا
 ؛ں ویو تشزگرو اہ جرم ےس سنسان یک )یاس عالطصا

 ۰ لو م ولجا ےک خرم ۳ کیا ی گپ نیان

 Es اند لالا ها اتکا ایوب ملي تیام س ا

 4 ۔ے ںی صب و هرکس ان

ALIA 
 موس ددان ےہ یت تسوس دانا اس اتم ویک
 جوس ٹر فر ٢ ںی نک
1 

 ڑافر ےک تاپ راک ؛تازداسد' ارتش« جک سن یکم رٹ یک
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 زن رشید ا سرت رها تاپ اس دن اٹ ؛باا اند

 نسل کدو ول

 ۱ ہور اک
 اراوشاروا ښو اہک ت ایا ؛تای ادر تشرف یش یکم وت یسک

 ۔ ےہ نما اک ن آرت ںیہ لپ وفح وہ نیس ےسر دس اد بگ

 یھبر چ سپہ ےس وہ رپ آل اہم تقوا لعبل تاعقاور تاب اور رپ ہجر لا

 ۔ سنی اف تهران ےل ےک تفت عاص

 فرا ۲
 ۴ ےک لا سی اگ راہ تھ اپل مورد اب آے مو یک

 ےک سا « هرن لو ر رو و وردا تکارذ ٹال ٢٣س اپل مس 72

 دستم دا آ

 ۹ ےہ ید وک باس مولع نگ
 جر دا تی کلیپ تہ ام یکم ولع نج ےس ےک ناد یارک و یا

 ہم نرگس یم تہہ رج ا ہد سینا یم ینشدر حط یی اک ات اح
 شرا تقی یر بر قع لا ہد اید دج

eg Ad 
 ۔ تب یٹوہر باف تلاع یب کن این “اں

 تان نیت کت اتد اےک تالاعو تاعق ارے یت

 - و تفارو تایبصرصا کروا یت کم قی کے یا تی
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 ؟و یتا ید عد 7۷ 3
 لوک ان سا بحر کم تف یک سا روارص اناکت و ام یل اسلا

 لب ک ار سر ی ام اکس تم است اورو ان تم

 راس ےک ی سا وکت امن ا ےک رخ زن شیر ا

 مالتا ہیلع ١ حال نام طعن اد ہپ کے ہ اناجام ضر ےس انکے سیو تبش

 رایت ین ترا( مال ہلعر ی والو اب ہال اس نے مت او ےک
 بود ام ےس تاقا د یاری الیاس تساوی

 ےب آ ۰
 ۱ تایفاو 2

 ترم نیل سم سرم و سم تباہ یا تایقاد وج

 تن اتر ۳ شل سل ساکت اد اد لا ےس

 ( طوری السر بد ترا مالا مز جر تر الو

 رو ۳/۳۹
 ت التخا ںیم ترم نیکی کن انا شن انا شوک ضرم

 ملی یر تر فهم ہکے ل اینک اے اپر
 ےک یلدا ےب یل لای اپ ےس ( مالسلاریلعر حر الداب
 ۱ -هتچ قدیم کپ لاسرزبوچ بیم

 یکے ئار یسا یس ےک ان دانا سا و تارژ روا



 ا
 : س زی شف وم

 ےک ع اپ سیب س سا ۔ےہ لیفت
 ر ین کاٹ ےل ےک لیٹ یخ ےک تفت سا روا ںی رک سہ اسد
 نسب ںیہ لص یش یو کما سا یکے ہیک دن ان7

 عمر ینہ نر مارا کت یا اک یپ ساب
 ناب نت یوم کن نیرو .نب برق ےس بس
 لس ی را برین ےب بان پر ےکرارم سو رد ام این جد کب ارا
 270 اتا رد تالام ےک مر یک تاق ت سو ہد جواب کے
 ۰ ازم سن لی ےس لاسراز تاس پاک
 طاع ید ابار وا نیر
 یر يک ی مار کچی یز قرکک کک
 ہم کر کت لیزر هست ںی ما ںی کر سدا سم نرد یک د ہوا ا

 و یورک ۷ کاک یم عرش نم کس لات اکی تارا
 بکر سارو ! لک یم سارو دی درسا ےک تد موز
 بس سا یہ مات ات مولف یھب تاب ماکت یس یک

 یم سان از ار ۔یئ دب ادیب تشاط یک کد نور یک انا ںیم ما
 ریتم تجالص هو راکڑ سکس ہوز تان گی گرہ ارد ار

 نگہ ات اکی انا عرزف کی گے بب لزنم یہ ص اک
 دو



 ۱ كاا
 لار ورن نا ن اناا قسمت
 ریهذ نا بوخ ےس پرنرکی دا یاب سم
 ںیم زز ابا ینا ناسا رکےن لا خ یہ اک سنز اینا

 زار و ہک مو اھت ت تاوان ام ےس تای روض ی ادا کت رشد نت
 ےک طی« اک ے ےک ےسر هدروا قربان سم سا رول ےک
 روا ۔اگل سر سرو! اعط تار ور هک ےئناھکرود سابل ےل

 كرت هد موم سان ولیکی رت یدا کا ےترکے کی ز حرطیا

 ی رک ایفا تروصیک ۱

 یک اش عا
 ام شان حرام مان ل .هتبلپ شود نانا عا

 مت سم انس یک ای روا. ےہ کرک کا ی الا مات مام
 ۔ ےہ یر کت کس تنطعلس صان یسکا کیک صان ؛ ن ادن ان صان
 جرات سا اد

 . ےہ ایکو رب ون نوک مات تر ابتعا ےک ناز ےن نیم
 مي اور تنطلع تسالاز یی عمان تب یک ا دا بدتر
 اوز تطاس ناز ایکس ) (یلسیذ ندرق) ےہ ایکس سو ان ےک
 نگر ترش اد ۔ےہ بان یک بق ا ور مو ےس انف ےک دی
 ےس 7 ے ناطے ےراصز ےن نام ل ںیم ںی ساز ہو وام ےس
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 ۔ ےہ کن از ہو رر ےس نانا خر اشک س ا (هرتاس ندر

 سل و
 2 ا ز ینیلںس یم سیہ کیا ےک نبود تندر اصعد رت

 ۔ ےہاتوہر یرص کار ٹکا الط اک ژلدد نان بز رک
 قاتا

 اشا ںی اند ہریخذ اک متناسب
 ںیم ساروا ےب اڑوھت یب تہ گم ےب ںی ہدایز تہب حر ام دا آ
 ٠ےہاکی اسرار د اچ نیشن اکہ وہ بل ہریخز ندا سلس یب ےس
 ۱ ہیر ہزب اج مرلنروا پی
 ضر انکم ا2ع مو هل لوس
 ودر رتو ےرک ےس یترد ارل ےس ل وسر کم سا وو

 یروا قاتا این 1 نانا نق« هر سرخ اروا

 ٭ شا شر اب رک لس رر ہد سب تک یز فص اہم سرت
 باس لںدرنس نا کم ےس مالا ںیم بن لوا ےک دا
 رح نجوم ےس نا وضو هست ےک مالا ہکے می همت
 ِ مس ند لین اروا سر ا سرہ ںیم ےنرکن ےکرکل وت اکسس
 راڑا اکر ونا ها ہہم السا تم باکس ینو رخ اس ا نااطم ےک
 گتباربو دش ناز اق اکا ردا تیک سارا ترک
 ما ھو ت اظن و تایسر دا ہکہ تب ےل ےک ایر گہ



 دا صو سوپ ےن دہ لر ن مرور تک رو اتقا کالا

 ۔ےد از ںیم
 مع لار « نم زیر ع نیر ےل لساقت سام

 رو كاا

 ۔ ےہ ہی لمص م اکس ےہ ایاز وارا ےک قلعت ےک ن دت کس

 دات ہد اب یرلط یک اض رایسض ماہ کے بار ناییارکن انا ۱

 شرلط نیر اش نانا. اتر س اچ ںیم نا ٹرصتوج ےس لک
 علم م د ۲ - ںیم ملت ما ا ہہم کل ایکس اروا ےہ

 کز قامو رد ی هاب کان دا انا روا سن انا ع ںیم قرلخ یک ادن

 ا ۱ ےک یک
 یانگ مزرعه !

 ںؤاسآک بروو- کسب نیز رو | ناں تاس ےن سے تاز ہد یر سل

 هر يا لمر ناش لا عش لام کک کنم ناو
 ایکس کتاب کس ارد ایکایپ کن اذا ام من لکم دآ اک سرو

 د لیہ قو مک و
 هل ر ید روا ےس لاف اگے نم مرسل

 الا یھب ھا سیا یف که سس سس تا ورک املا ۂددکم اذا

 ۔وہ ابن ور آن ال ےک لوصا الس نا ےہ ںیہ

 کت ایہ د تا لب امام ن آے م ولف هی فساد شناس سم

 ےہ بص ایہہ یبا مہ رہ اسم تعلیق تلف گز یر



۸ 

 نلاطم ےکرمرہ یک سلفو سینا تور زوکب لا کن با
 رسا ۔ےہ تدار ےک فلرقر یک رک
 مل اس زا ےک ٹو شاہ روا .ب نزباق لا ہد ا نیلا یز
 لب ےس سیم ےترل و لڑ ہت میت رد : ست

 نامے تعاطد سم ال اب رپ وس رب ےب ی د ہار یر یس وا اص

 ۱ .تب یکی درک
 ببر ےک رسا کدال وسر کک تاک لک ترس

 ےہ درم امچا اسم م لوس ر ےک دم ا سیا ۱

 : ترم کیو ےک م السا سام سج شک کت اص تر ام اتری
 رور ہاممےک پرور لر سیل اف یمن
 طی, ترم ال شی ےئاج یک کس دز یر یک امت
 - بک سرب برد
 مرن اف ماع کاتر

 727 ےک ملا کند کت سیب ها م اع کی لار
 هزار ہی تل اطم ےک س ا حک ابطنپ تام ال .سابایکش یک کد ۲
 روا تال کیو ی هد اص ا نسخ ساک کس کرک

 تا ےک تش یبا سیر وا ےس اتر جرد ایک ماع عر لو
 ۹ ۰ روت صحن وس ایہ



 ۱ هداف ص اخ 7 ترس
 هتک وا ولما لؤ قزل تاک نک داغر اک نیز
 ام کرس دد ( شون ہر ںیم ملی ہیلع شا لم سا
 ےل ا کج ر اک هلی نک یک ن رل ےہواسا

 کوب ےنہاچانرکت ہت سا کاکو دک( ملی ہیلخ یا ےا
 ہہ ضز السر سا اگے ا تسر درک ارو رکی دز
 ار اپ تم کس اگر یکے سکہ عل اطم اک ت ای اوس ریخت سا گام
 نر علن ید اب تریب لس ۲ +ناج ی راچرکذ اکس روا ےہ ناھا
 لشو یخ یر اہ ہی تابع کش آر وا ےب ٹحعاب اکی برما تادا

 ۔ہار سد ےس ےک یگ ذ 2

 مسا
 تالاع تشز ہد چوم ےک ارث و ص انا تستی

 ا ےہ یے مود 2 اے روا سی و

 بے ب ٹراو تاعقاد مہا ات هم تب قشم ے یم و تد

 شین امانا کر لطرد صر وع تر اب لس حس الم ےیج
 تاب رقت کار طس وم ۔ ےب مو ادر یخ از یف دا عر کن اسلا 4

 سم نیک ام ناز صافرو اتباع عیب 4 ےب ابدی اس
 نیر ںیہ عردرش نیمز ا٥ خاس ندر طو ندرت ی ہا لو <

 ہا ےک تایح یکی اسلا لیوا تام ارح رکو پہ تلک وا درس ہل ےک تر



۰ ۱ 

 هو ووم ار رت ےس ساردا۔اھت نہر یس یم تابصرادتہا ناس ا۔یلوہ

 اتے لاسیازہ راج اٹ فن طبس کی اض ات ایک تا نرم
 ۔ تک کی ربع سکا مع اب نل

 یزو ینو ایام تان ال کرکے اچانک نا ادب کم
 ناسک ن سد نود ما یش ارپ «ناشا-هچ ںیم تررش ا

 فتر تب. ےہ نام ارد ریت اراپ ہد ےب ںیم دع د نرم
 و ےس سیب تلف ےک م اکا ی السد تب رو فسافو سن 2
 شام |. اپ انیل م اکے س لقکی با ی فام ہت ےن ام ےک سا اک

 ترو اکم یک ساتر شناس العوم تایر یت کم رت اف ریہ

 کد تالف ےک بہ رکن لک دز نع ںی ےک کن رپ نم
 آو ہا او رب ےک شاو ضد ردا تان انا کن ا
 لس 2 ی اع در ( كرر ی العا نیز ات کس س تب ایا مس
 ےک رب تایر ےس س ادا بیکرتو لیلق گ ای دا ہک ےب ےل
 رشتا ضر لس سلب ما ۷ت لصخو تر ا ؛ ترس. ےس ےک

 رک واس یف ی ترم ںیم حکم تریسوکی دز تیم کرا ہیلع
 تب آں یم لومد ےک ی والس ردا ےہ کتب ذم ترط یا
 : تب رکا یہ ذج اکی راکارن یمالس ددا

 ع٦



 سا

2 

1 

 تالار”

 ؛ںم کس کی( ار

 و ےس نسوز یک ا(
 ؟ضڈیم د ادا سم مرام ےس نک ر

 5 ےب یت رپ ےس اکا ا یک ا( ال
 ؟وو سلاش کٹ و اخر وا تا ادع (۵)

 ۹ ےب مرلم دا کن انا شرا سارا ایکن ر

 اب ربات ا روا - سم ںی تک یکے ار

 ۽ قت ت لاہابکںیم عد ش یکن یز (مر

 لر حرط یل باپ تای سنا (8)

 و یتایکت لعاب ایکن اشا (۱۰)
 ۔و/ن اہ ںِیتیک ائ تاد (

 ںی تھکے رعد نت )۳

 4 ےہ اہک رحم تن کی انا یبا( ۳ز

 تر یہ مل ناکہ رب تل ۳

 ۔ ون ایب نم ترم (ادز

 ؟ اب تن ام صاخو ماع ےک تری (رهر



۳ 

 )ا
۳۹ ۱ 7- 

 1 امار یک برع ارام
 ترور تدا نعیم ۱ تا اوتر اعل لا و ارش کاو رشتے ہ2 کس رخ هی ر ی ا ھھب ی د ر
 2 7 )بر ار توری اب کشا تز قہ ناچ کن رد اذیت

 بورد هرراتما

 نی ےس ہد نیل لی بت سیا یابی لا

 یے ښ لم رو يعني نت ی املا اپ
 لداموق ہی ۔ےس ین وب ےس نیز رس ق یک فهم یک ییا یب

 7 ۔ یلص فرح کی لرز اینا ےس ابد رد یاب ترط یکن ات دانہ
 روز سرو رم ےس سرا ےس سا ۔یئگح مک یگ پروف دعب ےک سما تپ ٠ و 2

 ںیم لاش سم ما دا قرچک رپ ےس یل ےس ایشیا رمی
 رفصا لر

 ڑاڑجردا ایش ا یم اش روا ین رپ ےس نبی نجس ادا یک صا سز
 ۔ ین اغلب

 ۱ ووسا سج
 ۔ی وہ ےسایاب روا لر ارادتبا کد وس ا سم 1 طرح ےہ زم

 ۱ 9 ب کھ ررر هل ارگ علم



۳ 
 ساجبا عا

 رروطیٹردق ےس ا .تسع اف کت رطذ یف انا ٤ط اش راو اطالض)
 ٤اد پورو شکر لاح ےس سارو |. اوہ یک پ سانجارسر ہا اک ا

 روا ور رہ اظاھسونم يا ےس طلا ےکردساد یہا لم

 ےک س اجا ہر ںی ا ؛طسرتم کی سود ےد الخ تزسا

 متال | لت ر نر 4 E ا

 رم سیم ںرروضو لک روا یلوہداب کاج مہیا ےس وت( نر سا
 ۔ے لاش ںیزنعالا نب سک زن ےک نکفروم۔ تیسرپفسد

 بسر
 رد ےس ےس طس بم بیک اھت اک برر اوز کس ںیم

 بار ا ےس ن خر وم پروا یی رہ اظ تسلط لا ےک یم او روس
 کر یا سیم تھکا سین اتاکس اروا۔ ےک ریل
 ۔ںوہ ین اہ ن ارل ںالدد یک ریس ی اہم سم ںی ےہ مان اک

 بو نیر
 میجر من هو نا دریک او ییز نیک
 امر تری ںیم یر اکنون لیک دواک یاب ٠

 لژابپکرا تلف یک ین امان هرز جاب ےہ زج ب ع نیز
 بعدا ےہ امالا رم سنن ےل یسا۔ےےرزاینما یطاک ا ترک ۱

 ےک



۳ 

 ایکر رحمان یبرع یارب هدارب پرک رت ی ےنزاینلما یسا
 مواد (لوحام ےک ساز ایما یھباب ےک نانا ہکے ئل سا

 ۔ ںیم ےئورادیپ سراب ا ےک یب

 ی ام یک بر
 کے صا یکن درہ یو با ردا باد در سری

 ںی سیل ای تلور لا شہ ام یک با نذر پلطساد بس

 اب کر تم ےس ںولرک « دری لرو ا برع کرا 2 یا
 تشزگررا« یک و دد ےک نا ۔ ںی تسب اش شش رورپ کن

4 

 + گڈ ینا انکل امتعا یا سابل رک“ ندا "یکن روا نا
 ۔ ےہ لضک اڑ ےس ناک

 ںڈیلاہوٹو ی ی نگرش کی گز یک اب مدت ی رک
 ؛ضب شیر. ےہ بد رکا ق زر ی تزل اش ادا ۶ تلفی ک
 کلنز 1 برع را سیا. ترعب اک ہور اضروا و ا
 ہو رپ یسار وا ےب ابر یرگت راف و لت ہم السر زا للبت اتم ا ایا
 ۱ ۔ےت کز

 یبہ راپ تع اہ کیا م نا ہک س یو اک سا یا
 ها نال یی رم ےک تم یم اش تی ار دا ماج یم
 هگت رک کا حرط ی کود ےس دل لوتسر راز گر ارشد ےک کلک
 ۔ اک وہ خرد وک ر یکن ا ےس یساردا گم

 بم

4 



۵ 

 ی نثر ےڑسی ہیلع یس رکی تون شق اک ۳ ۶

 روا بلا ام ںیم ب عل شاید صرذچ ےس تئل کپ آم رد ےل

 تسر ز گر مدت جارو تو و
 سا یک تر تیک ب روا بيش بس کت
 2 ین بام اکت بیم درصم اد
 تام تن یک بر
 لک نکته رز کاکام
 e ےک کشم روا الس سوت ہد نرم از ےھت یر وید ملل مچ ابا

 کس یی میک مز یا کن ا یک ت لام یہ یک بوت یبا

 رپ ران رم ےکی مہ ار ترس چا نال ز 76
 بقا سس ےس رود لوسوم ےس تقی

 متری دام اکے ری ن اہ دا ےس ترسم

 وے تایر وزع ی اسلا سم

 هنا ر تخا ینا نٹ کو برف ك2 مو
 دن عا فانٹ اتم لکه با ےل سا باتھ مي اروا

 ۵ نصر ٹن ڈۂتک ی خر
 ۔ ےب عصر کد[ هک اد نایاب نویس تا ہدایت

 ننازنافتسوح دسر اب ںوہ سنخاج ی ڑم ی زب « یاب لر سرت

 کربنات مانو کے سنگ رج ابد ت ابی



۲ 

 اتم ےس یگ ز کتان اجر یکن ٢ےس ترا « ی رض ےک نل

 ۔ یک کی گن ز لش ےک ته دا
 نان اروا ےہ ےس یم در کیا اشاد مافن کس نشنال اعم

 یک نانا نا تک ہی ل یلد کی جم بت یر طن ےس سارک
 تمہ رر بل ےن ں اا الا ںیم سج اتل ںیضئاسہلا یھی لام ز رک یم یا
 برس ہد یکم ظن لیک وہ یک تمدماطز یوکے پا

 1 المل ی شد مات نزن ا ہت اسو رخ کن ااا یو کر سود یش
 ۔ے یب م اف هرم تط کی اھت سارط تہ کن زلات ترا. ےہ

 رولات وہ ساب ےک سنی یہ ےس ا ناش اکے ساک ار

 اچ زط ین اوکس ا ند ميان حرط جات صف طا ناس ےک
 روش ےک اش ا د ہکے لاع و اکر خان روٹ یکی بد مہاطن .ے ان
 یکم اط ی اسلا رکے ات رک رط شارپ ین او روا یاد

 ما ےس سا ۔ یسک( شرب اقم ی دا کس ا یک ت ت اط تسر بر ےس

 ب ے ےک ت ایحو راقب ی اج د یکن لا روا عرالصا القا یکی اسلا
 سا ےب زع آر تر کت تح ا ےس ی روم سلزا بد مافی

 رو لو یم ینا ایمی بنا تیت ےب ایکادا تم
 تير ۴7۳ نر ناتو ( رے مکر دا ل یش

 ید اب ےل لا السو ا ےب ن اب ئاد رواہ دع کرب سم

 (ےبىل او ےر تر ارد ار



۱ 

 اکی کہ ز یان ین الغ اےک ںددشم ا ےک پرس ہر زج

 "و ہڈارن ہی ود خ ےس سے روم سم زنیم ]ام
 یگ هل دام فر 4 ںرر الی اننادرصفررجد اکر از یکے ےک مو یہ اہک بس
 کاسه مان ید یم علی ناک: ںیہ ےب نون ا انسا
 یا ام اتکرک

 ۳ یو "لم
 ( مرز هما ایا ٹََسَك امی ورق وار ۰

 ےس مد یل اغا ےک ں گول - تن ایکس ران ںیم ی رتو یخ
 کی یم مانصاردا کا ؛« تر ار لای ر اکدپ /نالغاراش

 ںی اسم بریک نا اہ ںی تالاعےک ب رو او

 یاں یک برع ہا اد انا ںیہ مک اح وت ا ل کرب تک
 داس تاب ساہف یا کیا اات یکن امڑ سا یک مورد سرا

 جب مورد سرا لا ٢ تیر ام و لی راک« ون بلک سد
 را بس ی عو ا ےک ناں ییا دک کر فک هند
 لات موس دا ی اصا سن اتسو رم شی ےھت سی ش ےک

 رم درر وا ےس اہ حتی من ےک ں و ناشر +
 دوا. ےک حر یکی نس کس جات ایک قارش اوکت ره زط اف یک



۸ 

 یو علیه هنر مد سقم بہم مال وفود ی
 ۔اتل اماکن وگو دوا ورت

 ُم 7 مات ۳ م السا کن ٹیکس اف و یی تے ام مر

 ہہ تم روا ں ضرب نطق ساروا انشا ےس یز اعر ی
 ٤تر ایتغا تر ےس یکن یک الخ اد یئ اجا یک ناک
 لس وموتر وا ںواک سد ها هاچ ںیہ ہو یکی ند اظ دا
 ۔ںیھت ۴دم ہر اپرا ںی اق ےن لوس ا

 تب علمای نوا مفاد مس ارو
۳4 
 ںپںراد ےرامزت ےن سا یے نگر کک سر دد از هر ناصر, ہر کاوش ادا + 0 1 7 مي واد لب یک او ءال یک ا 7 قوم کرے ظ ۶ رد رم رم پہ ےہ 9-2 Meri م

 کرک رها ناچ رفحافم زر او وقت
 هو کس خ زودوت رده قاب لا ےل ضار را یر 7 رپ تب

 ای لا) ۵ و نی کما دجال لا نبی
 رک یاب ارل ای تام ت ناخ اک ايار رت شا

 ساد امورو ی وا روا «ی الا ءیج ات جا یر لام م ارقا بم
 94 دان و تکر رک 1 سرے ار بی گود !ر وها رد
 ها الا ال اب هرو ےدناب کس ںیم (ابع )نیم کا
 "تہ اج هی مالسا (ے نکے تنے رکی اقا مان ںیم ں ویر اک
 یت دام انہ یز آه اکرم ان ۔ای از لزانوک

¢ 

 ی

5 

 دی

۳۹ 



۹ 

 زا اکی رن زی الا سارا مارا ماتا لال ان اوک(بوع)
 یک جام تر لن ایک تسد

 رپ ایا برم ننزرہےس تین یافتہ کک وا
 دود یر یز روا ےس راد ںی طو سل وا یی زرد
 طے ارت ےہ یتا ںیہ اک ں و اڑ نا نیر یل ےس لا
 روا مرد ارشد بابک تاسیس +
 مارت اما ی لاس اب ہد جریان یہ اورا کرم اکن اد راک

 تیز تب س الس ا مرا اھ اتکس نمی اک ت ی اد دل
 اک ایر ی تولد یکم السہ بو پر ےس
 ۔ےہس توا هرز ےک اما ااو ہر

 آہ طاق ےہ
 بيت نل وص اے نان یاں تسب ںیم یک ی انا

 ۱ روس ر زم سم / 24 ۱

 نیما لر نصا سنن یو ےس کر تس راف ادا یک ضا
 انیس ايام روا را ا یکر دسا سحر یو تسایشیاردا

 ن ےس

 0 | سیو سانجا طسرت طلا یا ےک ناروا

 بم ر الا یب نراس یک سوت نئ بر یہا ےرابتع | ےک پر انی

 ےس مال برت لب ا۔ےباخہریرج بت بر عن یمرس سیم ید



۳ 

 ات ےن یز ی گوگرد نو لشو ارا ٹو ثعاب نر س

 یت انصار کسی تنر نم نی ای یہ ابا ت بم لا اکبر
 او بہ اک نام

 روا یتیم ابید یئ اھ د اف یکم لام مان حیا
ye 2َ انت ایکن ر اھت اک ای تیم سر اریاقعد  

 ےل سا ےہ اتر رر با کا ےس یم یاش ت ارو زط بزم
 ردن یکم اتا منن اض 1 کرو اب ماظن ۳2 اکرم هو

 0 حاتم ےک یم ازم یا وب ےن سدا ۔اتکسرکں یب

 دف تک ام ند سوا ال تر
 ناسالم 1 ید یک نوا مم ای کاج 2ے السا

 لاعرن الغا حیالص رکن ورق اند ماتوا 2 بر

 َ یر اترعر یک اتع سدر دا

 ٹالاوہ

 ۽ م ںیہن یت سانجا (ا)
 9و رک ام ادب گر فا سوا ہد سا ع (ضی ښت ۲

 ۹ں ےک ل ادعا رج ایپ سامنا تس سان یالخز (ر
 و ان لام ایک کر اتار دای داصتآ کب رع لی ےر السر ۵
 ؛ایکی ل ان اتار دا یکایک ت لام ید کب رع لبق ےس م السا (۵)

 یت تج اع یراق رد ددا برم قاد ایک )٦(



 ین

۳۱ 

(۳) 
5 ۳۳ ۰ 

 رل ۰
 دب اکر اکی فا ۳ ۳

 تور سال یرو ر 2 سر 2 21 3 رم ےرس د گپ 72

 تک لات ھل قحا نوک یاری زر یوم
 تالار نا اہ 5 ماد نئ رد اتیا کا زط ھے سیما ہدازخ

 بر اص
 ہٹ سب یم

 ےہ یم بو اب یر عر
 ترم کل ابق ےکی لیوا + سی ہد و واع هل

 5 ۳1 طے ڈک یم

 انت یم ےہ یت لم کوا وا یکن اطف رام به سا دل
 7 امان سی سر لوا هر لکن اط برعلروا عاطن

 شال اف الی ره مان اک الا
 ےکڑ ا نم نار بس )سس اکی روا . یر ام ےک لیہ الع
 - توت یم الس لنز ترص ےس طس و

 کرام بت لس
 ان اکی ناک ایا سان نسخ عمر زیر

 ار ےس برع ین گیل وت اد بر راف ےک کد کل ہذ! ےل
 گام بر مہک جر اب آں اہ ےس رت ہد کس سالم اب لارڈ ہو رح

 مگ متحد امار ادا ماست مت اد رب
 ”- ےہاناجاس کی رس رکن الس ا ایک اب۲ ب بذ سک ر یا



۳۳ 

 “سم باطما نر شنادہع نہ کش کر له
 ار نب بلاغ نخ بسکن 2 نب باک زر ت انب
 ران نرم نیس لنز کد نہیکزخ نب انس
 - نابرع نب

 دا مس ناوت یو نیز ےن پو ؤو کے بت ساد
 پونی ای ڑکر ای کد ب ےک سادا ےب ابرز تسرد
 ےس ٹرک ل راو ئرکع اس بن یمن ٥وئا ملا تک اغراک
 نیت کں ومان ےک د اےس هل سا یوم اه ای اک
 بس از رض ےن یخ توا ےل بلا تالار
 تیام اتر و لر بد و 1 وس ںیہ ۶ ابا نیم تح

 ۔ نن یانگ بی ب عی
 یر

 لب کوا لس پر انت یک د رپ ۲ب ساس کرو
 ورن ب ت انس بغ نب بہو اب ءا 01 ریل ےرںرحم
 ا ارم عت یردیو یر دا لدا ب ۲ بال وہ اب. بالا
 و زر الت ریس ضبا سا ےہ ییا کب اه
 ۔ تم ہرزہ گھی کب اک نا

 ےس



۲۳ 

 تایصوض یب
 هناك لا هما مز( سو دا کیت ل وسر لاق

 شف نمتض او دن ن مار ظطصاو نیم ول نم
 میس سس لس ییسمر متا نم عطا منا
 نرد انک ےس یم مالی لع) لیلا انگیزش لک
 مارا 1 روا 7 7 شرف سین اک ا ب

 ۰ ِ انک راد تر

 ارگ یہ ام ےک سا تالاع ودرکن اہ ےک برسه

 ےھت تم لاش فلک ررابشعا ےک ن ااو ل تازا بر

 بنا سس پآ قلت اک س حو بٹ س ںیم باقم ےک ات نا
 دیدم بو ی ابن ارد ےہ یر یزید قدم + ےس
 ۱ ۔ےہ ایک استوک ی راس لا س ارور قفس

 اتم اسلا ںی دورو ٹر ان ام س ل ہلس یک اا

 ورا لبد تسنیم ؛تسدخلرس تکا تف
 یک رسا سا یکن یان یک زو ایم کی امت صوت تز
 کرار یکہ لک یر او مع یم گنی ارم هرم کر اد 7و

 2 | نیک ںیم یف روا هم عادی گیرم مات
 اش ہشح کا اک ت ارد ہدرکن اب دا مسیر هک اپ هام
 راد ےک کرم ا ےل رکن و بلطل روا اد ےک الدا یک



: ۲۳ 

 ظنا تسرب 7 | هدابز ے بس ےس تار مان ؛سم

 میز ہل صن کن ١ سیم ںیم اکر امامت وا .گسروما تو سگ
 ۱ _ اقا

 برو کز ترش امان کریم درب
 یم لای ےس فیل نز ہلسلس اکو وا یکن اتا سار کیپ گپ
 هکر اکم ارز موٹد نیز تس ن راک امام سا ح ط یکن اور ماع ے2

 م ان کن ا یب نباطم ےک ح ایمر وتسیکے ا سما دات سین ان

 “ںیم یر یاب ماقا ں اوات
 تداسایردالد

 ریل كتابا ملعون )ولوو مف تحن او انب
 ایل مت رگ برج شلوارک اپ ےس ا

7 

Fw 

 بر هرز لا تک تم و تو بیک ےن رو و رم ےک و ور ےہ کم
 الاد تکی ؛تسرربد بیت بار( نا ےرکک ادا یاب یک روا ات

 امار ال کم ب 124 قاردا خرس 1 الا 2۸

 لکی ھا اھت ےہ رسد راکت الات ےک یم دابربد یا ید رام
 ران یز ےس بسر اپ ےس بس اکر او ےئادنرکے س ےس اپ ےئومج یھب
 ےس کل اطا نت قو یش زہرہ دال عبد رب توب بانا

 را 0 ۰ ۳و ¥ 2

 (ا2ےن ں ووو تند س ا ب رر شک کب ج لات حد مابا ترذع مل

 دار ۱۲۷ص لر اتم ات کت ری هل وپ لوت ںیم مردم تد اس( توالو اتو روا

 »فر رہ نام بلاطربا تردد کپ آھ تب یکن اب دا کت واعس تدال؛

۳ 
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 ےن یی اند ابا سام درک کس و از اول ناک
 ورو ےک سہو ین ا ورکر وتم اب دری رکو مرباط ےس م آوار

 1 هد ےب ایی ر ایہ ردا ۔ےسوہر رس ہرہاخ تسررت هاب

 ؛سرپا نماشا دا اپ تری ناب اے ترعب
 اور اع اکر یح وتر وا ی وہ دابر او قره زاد آف یا یکس جم

 انا ردا دہ روف اک رش تلخ ایک ایکس ج
 ےںولرسر روا ۔ایگایل مع اک م ا ےک سا ےس ابا ںیم سرد ام

 تر کر کس ہو وار ترضحوکمس اد بد راس یکے ےک یا

 ایل قند ببرم نرو
 ELVES اف ایان ماسک آیکس ا

 مل ان اردلان پا ج ںاد تی یاسای وم
 ریا کس یگ سی نرکن اب ید را یی کت راستاد ںیہن یرزگ

 ۔اگچرپ رک
 ولاول لاس یا سرچ و میام ی اچ اکارخ لاسنج

 ڑی صف کیا دل وس نا تر وک ا یم لاک یی
 لیبل وس او مارا ت طی رامن لیسانس از نیم نیر تقدعد

 ۲ هنا سای دن نمای لس ربا سو
 ر ناو اگ مر ی احیا رک د رکی یر ذرت برات



 - ی
 و 23+31

 شکل ربا وج تقاوم یک خام ا ے بایں وک ل لام ام

 تیام
 روا کمیته تو ایس اپ تالو ےپاص دکن ایب سا

 تفتوا تبار از اکل اس ھا اپ نامہ 7 لسان یت الو
 نار ےک را 1 ي 13 رم تضر ار ےک انس ی

 | را یر ضترو | سوم شرطتردارصع اکل اس رس هوس تارا ا

 نام ماہ۱ تر ضیا لاس ید تک ب نایبرر ےک م رسال

 روا نارطروا لاس ی الاد ازا نزایسرد ےک السا(

 ي گا ما ر اکل اصیل برس و واز 7 نایررے ماا مرآ

 مآ سے ت داع اب تم وال د نیاطم ےب اح یا ےس نرم
 یو راز تل اہرکر با پر کن از سما
 'ت را لاقتا اکر مارلاد
 گلط) یو ان مک

 یرگرپ متر ایا ںیئامک
 ان وشیم ادا ایک ار اما اک جے داش به نیم -ںیہ تھک ]له
 را صنم یی ےس ن اہ تکون یک جک دارا یک اک ا ا یر راک
 نسل قم ت دعا کیدا ای دف تعا ایگ اد کروا یورک ت اغ

 یز دائرہ ر اوم رز اج ے ویک وھت ےس یک تدر زوق اک یوو ےک کم اوہ اود ےل
 سہ رب ہہر 7 7 رر مہ

 هرزن اکیس ارگ دا دارا راس تلوړب یس مج شاخ نر لر
 ۴ چہ اکو شکن ےک ۲۰۵. نشر وہ لمجرد هتک لف هرس ناس لت

o۔ سن ین ےہ ین تہی ن  



 حج

 است ی اڑ تن راد یک ۱

 تاج شاریعز رپ ۶٦١ ےس ےل یس
 ہضم روا وہراس سیم ہار تتراکی ن و ور ےھت رت ا :

 دوا یکن ان ےس مات لاکا لانه

 اس و کر گل اقا یی ید نشا ورے تراس ترالو

 گرنا کروا ں ای گلا نوا ابی ہک افکار
 بلطا او ار ےبا ے شد سا ےس سا قد ہک یش

 اب تب ںی یارک
 عامر

 روا یلژضول کا کش سدان ےہ مت یکب رع لا ۳

 فلک« نت یرشیکےھت رد ی وصف
 تایپ ی دما تار رو ال اوس نٹ امار تیک

 روا جی رب ایم و اوترو تار ےس سا کے نز یک ابد

 272ھ انیصاقل ا ۔ےانہر یی لن زاوت غار

 رانا مے تی درد مک لا روک یک وامنا ی هدب ی سد اپ

| ۱ 

 و دی روکنا ر ران بلطم اع اواو ےک پرو

 سس ےک لم ال رکی را یز ل
 ید اربع تفر فر م( یکے تم اس نیو مر

 لات ادد ایرلاد لا ایک لتا یم رسب یک هست

 - تی رب لا ییا کک
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 ۱ یکت سض سا فرو بن دعس تدام پا اچانرکد کل و

 سوز یا تابع ےس ںیم نا ںی مکس ضط
 ۱ تو ترس

 انکے پام ےک ترف یک تند سراج ںیہ تمدخ هم
 ۔ ناں ہ او داماب روا ایک

 ررےہص /×ٹ

 ضار ھ37 نص کل رن 7
 ۹ ای لوھکں نوک ےرت ےن ایک

 قد اکے فدرص ںیم تیغ آی کا ہی دحس لع
 - * ےئار ی یک کو باش ےک ساروا عروہ فللاخ ےس سنایا
 -تباپابد درک رس ےہ داد یک سار کام رک الا کد

 مال اس گم هه هرلاد لپ رک سم ےلع

 ۔ے یت کش عطا سد سردرد
 ېر لا ۳ ےک ناکتںزلود هراح اصلا وا اار

 لام ناپ 2 سوم ترس اکر ںؤودرموٹروا ںی ۹

 _ الر ی اپ شف ےب 3 اردو و ہلال کردا یاو اتر ود

 لو یب تنس قاد ب مس اید رکک اج ٹر کارکی سی زوک لکت
 ںی هرم هرچررا ےہاڑھک ن اغ چی اد اتکا کد ےس امیر کور
 ا نرسید آد دایک نایت اھ پل اح نہ ےک



۳۹ 

 ںہرول لا “ایر باوحےک ترو ؟ۓ ید 4 ایک اہک ےس سود

 لوک ںیم س اروا ایک اچ ٹیم رام تیک کردا ےہ تط یر
 . اوہ ایک کا اتکا ین ےک پروا لاژ لاج ےک کش الت

 تار هرجا هرلاو

 کک ط دم ر کپ آہ دام ہرلاد یت کی ب لاس چ کدر کیا

 یہ اڑوا مای ار ل و نیاید ل ارانب ارلاو

 دلار کامن با ایا تربت ں ییہ ابی
 تر س هر نام یر ناب کپ آہ کے پ ںیہ تایادد نعیلرد ۱

 تت سارا سیم کس ساپ ےک اراد گپ( سر کپ آی ددا 0

 بلد اد بها لمینت کپی بنز ما ےس

 لے ےس ا لرد کب آل قے

 ۔ےئےار ےل لرسر ےک ک۲ ےل سادق ادیت ےک م ہیلو یل رک ین

 یے کے در حر طع سا ےس تفرعمرز کراس یس رب کی تک تروزع
 لاین اس پاوه کل فا اسید تر ر اب تف لپ فسا

 ہک یا ے نرخ کت ای لر یک ساع تهمت رک
 منا ح2 مک تاو سس N ےب مم اکر اقم کا ن ایمر ہے 77

 دی ید اشنا لواف پی قیر ید کر لوس لن رکا یر ےہ
 1 نرم ےک ما ۔ےئرہ آس نیئا ےس بلص یی د یر

 ؛۷ےئرہا یس اسا ےس باص یکن اردا رب ے زا تطی رات
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 ت 7 باطلا
 ھا.  Jeارے لام در

 کو یکن ا تقو ےک لاتا گر لات یک لطل ادبع اواد
 لنکس تو ےن بلطل اع لا دو سا اب سلاه
 یر یی کپ آب ا۔ےھت ےناج هر 1 ںی ےس

 بلاطرا۔ لود زر کک بلاط راد رسا علم ترطتوا ات

 ا و ناپ کتا قد تر موکت مرغ اے .

 سیا نر ساک سکوت ساک

 رن تلاسرو ترب کپ ا ےس حد یکس جہ شتی باپ

 ےک پ آر رل ید رف ےس اوب ار اک یم امر هزم قت *

  ۳۔ تبد یر( کار یا پآرداماکسوہط مامان وک
 ااا ےس یک رم اپ اٹ

 ےک بلاط بوت یئ ل ام ریت کر راب بج
 یاد بت اس ےک اج ےک او اتر ال اگر اکر ائ

 ايک اڑ ابو ےن ےن اٹ زا رم کپ
 وا اکرام بمار انا ی ہار لعن سویا ی سی کا 75

 زا صاغ کار ناک بان ےہ یر رب ربا ؟ بر ظن و ساک ”

 مکا گاہک ی اے سا بمب یم یش 'تاغر عسا" هل

 ریش ناط هک ۔ے ہدضا ےک
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 عقب س ار انت کاک تگ ےس بلاطإ؛ ۳۹ | لد اقر و االس رح

 یا سک سہ اروا۔ےب یٹأ 20 اٹلصاف یا ےک سیم

 ۔درتظاطحیکس کاج ےب ید تباک
 ہصاز ا ل روا اف یر اصن ےس م الس نرم عن ضب

 ر کاور رقاد ۔ےہ ای درکر اکا اکی ید وجو ستاد رگ پرک

 ںی ا بیا لان روا حج ےرابقع) وا ود تارد

 ببر اسب گرم سیم مری رک ٹا عا اک
 اس تو کے ڑی اکت بل

 لب اداع د مر الپ اجو د اک ےس یر اصن (لاطبااک یا”
 بن کت انار ہدرکن اب سم لم اشک مال عا ای ۱

 نرم نی اکر ات اع مارت مات سرب نزافز ایج نر
 دا نا ۳ ںی

 ےہ یہ ہی اک تنگ ا یک نمدنجی کا ی
 07 ای سس سا روف رن ںیم ہراب ےک یہ لاس ہرن

 نا فاتح کس ا روا تو کنار سا تصور وا لک
 الان اپت نلت ےس بہر. لر صا یک بکر اقف نزا ۔یک

 ات

 0 تے تار مت
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 سد در میر کے بب تخس

 ات نا ےس سارا ترئو رس ہاں

 پآ | تستر ںی ےئرکر اگل اک تارتار

 7 ںیہ تا نره ابن ار تل

 8 ےہ زال تہ رک نیطروم ےکا پر

 ران با
 تر و برش مصاف گرو

 ےک تراس نا اموڈاسےڑت ےل ںژور روا ی نکی دہ

 تنم ہوا آ

 ۲ ےس و انک ب فیلع لی سات

 ۔ ایت اناج لنت اکر اڑ عم کیا نوشت
 تا ےکبدطلاردبع رز نامی کم ای سک سا

 تک داس ےکرسز اچ فا یکے سک لا دع می یت

 لوز ےک ن تجار وایت ل اسر تنو سر فرا 7 -ش ناز
 ۔ایکں فلت ےس م ےہ اولی کے بر رظ لاس سم

 , اراک نج رٹ س و یر يا فن ہی کم

 س2ت تع ابال یا اقم س رقمی کز ےک
 ۔ گنج ید انکی جل ۔ اکر ران پرت مااا
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 کس ما
 لاو تی با "ا

 اکی تما با دادا یک سل ءار ایت اکی مار سیرت

 2 | رک سا امداد تز کت طئافم یکن زاس اما

 روا اکر رش سار یق ام اب ےک باطم یب “هر نب دس ب ء یف

 شا ب ایس اکوکس ا ہو ایک کرد ہا نلمس ن ا

 ناز روا اید طح شفا رسا یم ےک اکو ہیلع ا لک یہ
 ہد کٹ وا خر رب ےک سیا رگ کت ےک اا ۳

 های توکو مان سا ی هد مد الم در اس سا میر ے اہ

 اد نو ساب
 قشر مقر ناک کن ره نرس ری ترو اشر لک

 ار سے سا ما روا( ال رضفلا لم مان اکه رپ اعم سا

 Ng رن تا ںی تابع کەر اسم سا یش 271

 ل
 (ماسار نصر کای او هرس لک

 رم مس کنی ےرہگ

 بیام لاس کب کر اہم میک لب 20

 باس ین یی ےہ کتا درج ےک یس ںیم فلا و علم

 - اب ) دع (لوتس اور .pl ےک ا ںیم تابع یک

 با

۰ 
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 کہ رپ بلاطو لاکا کہ بیس اکیا ارث د صف اک
 مبل دنا تک ۹" لا

 یبا روارکے رد ترار اا کت هدر ار ون تم ٠
 تیرے وس ا ےن بلاط وبا« ما اب کش کف

 یوو کس ا ےن ایک کون ےس ا ادا اناج

 نت ایکن اذان زوم ےک بک هد - ایاز لوق

 لا یک یم لغ ۓساروا - ای اوج تاچ لا ارگ«

 1 ان

 9 ایر کیٹ یکن اشک پ رب یکار کی ےن سس روا جت

 ۔ںیک

 ته ئ0 رس ےک ڈے زا نشروا ۔ےرامز مایت مانور لم بک
 ترا تندر ط
 یانر € تنا اکا
 دتل بحس وقوع و رکا اون سم
 تا یک اور خرد سال نوشت سج اول عم کتب بج

 حا تیپ ط تے باب هارو قاد سارت دگر
 تک

 مجله



۳۵ 

 کک ل اسی را ایس یکم یر ملا رخ اسد ا

 رد یک اس مری کد مف تشہیر ضردا اقا کپ اردا
 فقه 7

 ار ےل ورک ں وت اہ نکے تیصرتتم انس اےک پ 1

 هر انس که یم ان تم )راکت مار ابد لپ
 هرم شک ےس بر سار تاس کسب رعنا رخ اکو یم )٣( ہانوماک
 نشے پر دا زن اک ای ال | ےک پرو١ نا ات اعتاد

 ۱ 20 کرنا َ اف |
 ۰ نم ۲

 کارت بحرکے یک یاد ے یرئاد

 ےایکی رس اکشن کت را سپر کل اساس
 لاٹعس سا سٹایاوا ات رسد ٹہراعا ۔ےو ںی تم اور

 لب اٹ اعبع قب دعت اباد عمر گد تہ ادد یک ی دت اودا ۔ںہ
 : ۱ ۱ 1 تراثفا

 للوورو اں ت یس رود ٹرک اف ےک پ ؟ے ضن یک تر 9

 ٰ ۔ںیہ نل ےہ ی ما کک
 مانر لوک اک کک ڈش رىما ۔ '

 ری تر یک وسد ےک سا ارم ارکس قرص یک



۳ 
 ہد ار ےہ ی ٹکر رکں یھی وم کم سر

 ارباب ساب ممت يا وک ترام لا
 یکے دس ام لعل یت ضحد اہ | تر لی ےس بہت کمکم منش هلم
 روا ےن یف وب ےک سا رو هست اخر ےس سار وا ےن م ن بقرہ ےس ی

 ےس ے ارپ ترا ے اج ٹپ ےس جد یکب ایسے ںور اید مر ےک سا
 الس(زارین - نم تافنار ےک عی ےس م الس یا انب فرم ارت ی ١ سل
 تروا تذعرواس ز ول کس گیر وم ےس معرس ريز عصا و ا تسح

 رک سا ایک ترک ارم یاب مای از ےک تن الخ نج اھت درژبحاص کراس ۱

 تکریم ابر ویک صحد ےس سم لوط یکے ج د یکی کیک ارس ی
 زا جن ام یک نما یم ےئ تسر نب ناج بجح۔ اھت لب د ںیم یے ارا ام دا ےہ
 هکر یش وک راط یک کز ال اڈرکد ی رک دا ین سز نا ری تضر الا +
 ايتا هدر یکن یل رک

 کج اجرک اج تاجا ےس ملا ہر کا اا ےس ی ایع فی نو کس یم تھ
 نایک اما لرو حرم لود امہ یکر سز عمر سلاد بش تزطح ےسر کم دس وک ش
 رب تلاعی ارکاب و رع نم رک کے رکن در ےل کا ماس سوره هر اب ردیف

 تیل کے اہ نبش اکد رت یکل وات کر برو دوم
 وو الا نصیب اج ۲ و - گو تاپ اکں تنم

 دوس یاد انب کا ےس اوہ لعد اهلی مٹ بح ا تزحرکے ہہ ٹر

 رن ےس نر طر اج یک عر ی دد وار دلی اح هزار درد ارت
 رکا پآریکر لوس, یکی عرع نام ت رطح ۔ یاد تکو ےک یار اء اب ےس یدل
 . ۔ هرکس کی بام ےک ھر اما مان

 لپ ںیم وف ای ا م3 یر ت ام کان داسا
 ماع سر یار حک عکرکی گے کس ےکےر مومنی رتن ار اسلا "سیرت
 1۶ ںیم ےل امیر کدو ا ے رکی رخ دا لس اب ھم

 یل ت یک ل

4 



۳٣ 

 این و انا ےن ڑی سرب صنم کس ا صخخ وکو سرک
 هک یکس اوکو وسار جگ کے لس سس | یک ت ہون بت ےک ل اتتد لتتک
 رت رکزاتما سز یتا اتع ترشاہلا کد کن ا انکم
 طب ےس پس وم لا اپ ےہ یز انک ہوا آر سرکه ا وج ےک

 ۔ ےب اکہ نعت ا ہک بس نسا کا یر دو لاد ںیم مع

 ۱ سارا ا نباطمےکہلصیفروا سال نیرٹنکس یم

 کار روا ساب مک رد اچ کچ ما ہک ارز داشرا ےن آ
 تو کیس ے دا بس هد روا ےک ب قہ دنا با ۳ دس

 دوس کل مچ« اس ارم تست اپ ےن ارکرد ایج سا
 ۱ ماگ اہ ایکب سن

 : باوکی لک سا وام بحرا ایک لع سا ےن بس

 نط ساددا ای دیکر کک یک اوکس ار کاظم تس کر اہم تس و ےن

 یو لع کت تہی
 ے تک ےس ں رابع کلب ےک سا ےک آر طب «سیب

 - فر رپ لک ںیہ
 بقلاکن یاد ناص ےس ت رمی موت

 تاد لم ے یک بم وا ارآر انے تاغارد تالاعن ا

 تو تراصا کپ من کپ اردد کت ماما تنی تنے بد



۳۸ 

 اک نط ابر رک ا نیرو ام بستر دا ےس بقل کرابم
 سای | یاشار اچ بینید تو
 رک رها ےرہ و یکن مان ےس هد اب هرل اد لپ کپ ی که یک

E 

 یی ٹل ےس یگ انا او تالف سار اینپ وشک ساک
 ی رک تا "بانکی روم راو ر روا برع ران یک یگ عن

 ۔ ابا سن نم کار مارس
 قناطر د کز باس وا ےک پارک قسم

 ۔ایر بقل نرم "طب دیگر وکی کد ر ارد
 1 71 اہ یب £ بح رب تگ شور ےن

 7 اد بق نعم اک بان لع تما روا ترس نہ

 بدر وَ لوید کیف انو لور احلق ہک ga RI5 ےہ ود مد ےہ رو را کر ےہ -- ترس اما
 را رات یحیی اتر یر دک اش ینا ہک کل وپ ای هاش

 ەن ى ۇر نما
 ےہ نار د نص ہہ ںرلاد نا

 27 اک رک شا ےل یوم سج سم تا تشزگ

 تا اس سند کہ اہم د جد پارگی ویرصحالخاکس
 ۔ںمی ایالت نبات ناروا گروپ روا لے سا ےم ۳ نی



۳۹ 

 207 نمک اک ت نا« ہوش اکرط اکی الخ یت یا پآ

 بش اک نما ایم ےل ں زم کات لام اکی از ی تمارا فرو

 « بانک ام یز انا سرد کک م سی کن انک داد

 ےر ار ایاکل ناض د ای رکو ہل اع یتالخاس باہ کے یف اب ا
 - بساب درب یب

 دواک وج ےس سا میان کب ان امن ےک بم اف نادا
 اد ی لام بام : ےن حرت سرد سو ےس د ےک را اہ کی دایک

 و راد یم اکر و سپس ارم نو ید

 دیر ی لس, وه تے سا روا یش ییہ ان رک
 درس کدہ ہت ات بیو رت کل صا یک ۱

 لر ۳ بہار لیئے یاد عد ںیم سا
 رو |

 ور ےگ و ردا اطمر را اے خیرا یک رور ےن ےک ناد پل ےک تن
 2 ارپ نیرصتید فرح ر ےک الاب ولو دوش

 9 « | بل ورک اھت اک س رر یسکز کب سيروا

 ژن الا قالخا کب وس ا اکی درک امر
 اقا تو سا ناسا کیک کےت اکو ی رک اف تنگ

 شیب سا یاد یار یف بک ی سکس ا ج
 7 تشک پ اروا ےس تیار د یس لزاد هرې ت اسد رامات سی

 اینا ےاورلا لع و ہیلع ددا لو ق شک نایک



۳۳ 

 ۱ مس"
 ےل میت راع( رکا ںیہ ومن تبر
 پارو لس بسلطمار نبرد اد پآ۔ ںی ےس سب رت
 یک پآ“ںیمالضامہلٹس لیک اہ ان لیپ ترض لک

 گرا ئل ےک برم هرم نب بار دا ۔ںیہسہہد تمہ رلاو

 شر rj اطل یف ماع ل دالا حو : سنا برد

 نار ےک پاوا انںالع ی رہ تراعس ٹردرالر یک آگ ۱

 نابود گم الس یل راه پرو ارگ: از کل ارت
 لہر رل اہ تہ کب ا۔ ےرزگل اس رز تاس قت
 7 دجأرلاو ٹا راس ےک درا لاو سم لاس چے 1 اردا

 دو ان ولاد سی لاو ۔ ےک ےس نیا تے بطب اچ لب لابا
 پلللاعرا شا لوارگکں یلاو کر روا ال اما سرو ولد اک

 کمان سیم ےناز سارو ا۔ےر یم تب بلاطرب ار کردا

 ارگ بج یک راق سطس ود اه اس ےک بلا را
 او ترش ںیم ان ہجر وتس یک یر ےن پ آرت شتیک هد <

 کا ای ےک یردار یکں ملیت کر
 ۱ فرع ٤پ آه منی بس شبی کیا ے سن مرہ

 »نی یاس پآ۔ ابد بش وکب آکا راهی اتم ےس تام از
 تماس وخ تن یر حراج الباب ۲ ۔ایکں ینا



۳ 

 یر ض ترضتروا یکی اہک ب روا لاس سلا کیک یخ
 ب عام کد اہم ید ا ےن یب پرو ومار ۔ ںی وب
 ناس لام ات ہل اک الوان ص ق اضا یہ کب از

 .۔ےڑامعا یا

 ` ٹالاوس

 ؟ ورک لا را ۱ (۱)

 ؟ ںس لٹ د ںیم رٹ سلیم لسا تیلرش بحاص (ہ)

 و درک ن ای بسی ردا ۔د رکن ایب بش یر باک ۲ مر
 ؟ اب خیال راس اب تدالد (م)
 کہے از کلا عع ےس ےہ کد الس الع ی٣ ترشح (۵)

 : ئ۷ نکا

 نایت ایمرد ےک لعن ۳ السايل مر رطح (بر
2 

 ؟ یر زل تم

 ؟ دو بگرد اول رپ کتب کپ (4
 ٩ ایکے سز اکم اض ےن بت اکر ود )^(

 ؟ نکس رات (۹ر
 قمی یک سم یر ()
 ؟ اید بتلایکر ےن ت کپ ار
 و ایکیصنےنر کس مکر ساری ()



 تن الا رک ارنا رنک سات6 نانا
 ری رز یون اڈے ایرنا اد نرو ما وک ارت روا

 ط تاتو صاف بولم ےس تب

 توانا اچ اھکر اصن بر تستر و ورک ماس ۶

 ہو ےن اش و وا ےک سا نل یر نیر امین وے

 _ ےل ہل کرام مر نر اھج ےن یھب
 ںیم انے ےل رس ںیم یا ےس ۳ شکر لقا اروا

 Ve بیطت و نوا ا اد ںیم بہ «یرابالا نع مست

 یک ت لاسرو و تر سک سرہ هل اش
 ۔ایگوہ لافتااکن ١ ہل ےس ینا

 و اک عشا یر باطن ہ 2 لسور درک یف

 یس سیا رو مدیا شل تشب اب

 ۔ایکوہ ل اف میشد ہہ یا یر
 اتش نا ےھت اج ےک ریو تب عرض ترضح ء لپ نہ ترو

 بہ یمن تب یاب یکے یا بروا ےہا باب

 ۔ایلوول اتنا ی لت ےز لس عد نت کر
3 
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 تاور یکن مم ےھت یی ئامش اھ ین رس کن ےک نا
 الزام العروا ی العرکم ارتروا پاپ در ےن یس ات

 ںیم برع تعاج یر وا ءاقکل مام ولی وکن اسم بیتی کب ہا
 ءی ئرادنم 2

 تی م سر ےس نردد وجے یی ضا
 يا ےک ارپ یہ ترطف ینا ےس ی دنباپ کب ہخ صاف یک

 یکن طفرات وکی رس ود نوت عار لب 22

 تلاع کب ا نا
 لز رور کا ےک دہ تولخ ام طف با دم ےس تشب

 ےک ترقوه 1 النا ساروا تتش لس یک او عم اروا “

 یورپ آر اف نا نفت بز تسب شاہد وس
 یلدا ھر ل وش سیا نباطم ےک ترطف پر ارج
 یتش, دوا تراز گیرند زور ے اش رک اور ےب کے

 ہال دید اتَعاروا ںرّماَرن ریاض اکسل 375

 ڈور قمر رک سا ےک پس لام تام کرکے ںو راک

 اکی ئنز ما وت ںیم اھت ے عتش روا هات اتام اہ ناسا

 7-7 ۔ رو ا قیر خشم کیا یم لام

 ی ها معلم اوسر نیم از تب ی نگار '
 روا سی لس را تا سرکه حاکی نبش رم ا ل ویل کیا ایا ید
 ۔ےر فام یل سنتر اه



 ب رم ا نوا راک نار یک او با ھر 1
 ترے رن لوک شہد سی چ ارو ۱ ید زیاتو ا تک زن

 نازی لپ شین ات ان
 نر ؛انرپ ںیاطع ترش ات لاس رو توت ل ےس
 لاعایک لیے س اں یو یک نانا کے نس ا ےب راس
 ینا ساب جو کت سا بی رتو یاو ۔ رب ںیہ اس

 زدی زا نانا ےصےخ ا امرا لالتعا ایا سا

 اه مال فش یس تام امور تب ور تملک

 پارت رال داپ کر رام بترو ا یک
 -* کن باغ ےب لوا لو دا ےگ ےک تش ےس تونو لامر نل

 لری بالا حدس حاج لو هد اکے یکن ترک روا

 رفع تسخیر قدمانبکس ود یو

 یا اط یو و تاب روا

 ۔ایداج اکر جک ن اض یت أ کیا سم نک یکن آس جم

 ہک ھم ےہ هرکدام

 * ئلاض رام وتی دیک کم ادا ا کا ایم بج
 س دتا سن ا 7ر ےک شود میزنم ئ0 ارو نباطم

 گاو اف سر برج هر قو سام اپ کا

 ۔ے لوتس ںیمد اب
 ۱ - السی در کم 9 رسا تا ھڑب هل

7 
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 لک ے ے وو 22 3 مالا ټ ګد
EE SESE 

 تل لس مازا ددا ع تکی تا یک ہا کب غیا و
 تر اٹ برم اقا بلک اکرم اد سارط یر چلرط با

 IS اهلنا رم ترن رد /ف بنی سا اکر ات

 لاَ ٦ سیر ناز و مرد |- < یاس ند 1 1 صد تود

 ۔ےا 7 اطع ترش اک تیلور طر سک سوا وتان

 وا صا لکا روا ےہ لین نہ کت داحس کاوو ند یب

 ۔راد مد اک ئ ۳ تراس ے
 7 مم ۰

 را «شوم اف لا را کل تکی مک لارڈ سا ےن پک
 دوا سم ایپ رخ اکا عر اوت او بر مرتا الع الا ےس

 ۔ ید موعر تم کن رس

 لا ام ےس بس
 صدر رو لا کلر روسای ا۶
 ںیہ برف لل و 020۳ھ

 نا تر ےس بم ںددرم نرود گپ
 تا لک واری تن یخ ترضح ںیم ںقر عزا میرا یر
 دز تر سم ںومادن ہدشسراز7ررا کرس ایش بلاط لا نب لع

 i) ال ابق مات ایر ر تہب ےس سا سرب مالس اپ تر شرا نب ١



2 

 او غرور شیپ
 ۰: ]ایا

 روس AY ۳ اگ شک کان 0 ار 1

 و دا یس لت یب ایک فسا و تم زر ار تاچ

 نکی کا نٹ ری دن یو ےک هاررارگر اوسو نم انی

 7 کام اکت الف شام ل زنی لیک حرالصارگ سمی

 دست اش یکں ور اراک تم ار

 یو لر س ات تقوا بم ر با ار ےہ ید زا یبا

 - - تب یہ مردن بس یا نا

 درک ی ان ےس ترمیم هو

 انک افما ال بئاصم تنش یم ہار ساوکس ا

 اشا کی تم تسلیم تیتر و تیزع نا نا

 برد تماشا ہر اج یک عراب باک ارکس راد

 ال رس اس نیا ایکس وکی اس لا ان
 تار 1 کلم او بہا ارے ل رند ےک نح رکو ضر

 سو باس | نکن تیزر یا ترم ۱0
 زور نیل اع کر اہم شب ارس دون وہ رک اف

 * 70 اد لر اید ں ایبک اد اڈ ی ریل انی دمکر دا یک

 مات باک یل ا مات یک ترس اوا ی نکن ایر ہا ۳
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 لت سم (ہروشملار ارز ہورٔیلار اد رکی تاسی د امر ار لص کس یم

 ہہر تہ رت زن ٹا لہ رد یکے سو انے ےک
 ام بم ورد ا ےاج ان ا ارجن کیا یک ےس سیم لا ات لات

 تیر ے اپس يا سا سر

 ا ارو رکے نم کز ےہ ۱-لنابف مان بیک ؛شا

 ی پس سا ےب باسا ا رپ نارات ادا

 قلا حصن اک اظ مے اداس رر درک( العا ےک نج ۱

 مار وه نا لعاب نر لالایی

 4ە لا تر.
 این لا نمونه تب نرو یر ن ناک
 تو ہل اد کر سلا اور ےل نوا

  SESE 9هنر

 را

 اجایکم ر بعت س ا نہ مس کرب سا هرز تا ٢

 رفتار روا ابد تو عو رنو تک تساه له ہک ا

 + شارپ عر یا بہہ و "سایر اھم یل ےک ےل رب

 رو دقما روا گرد د ما نادر د باحصا ےک پت اض

 ' ےڑاظم تک ےس ٹکر وا ایگایکن ایہ کن اے تیک کم ت

 ۶ ےہ ےل ی ےک ےن ہن ل ط ب کیہ اوہ ارن طاب درا ایک ویب نح هل
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 - الا رد یب
 ترم تکس اگل زا تاب اواذ ترنج برف

 بعلت ایخ ی ا اس ناک ٹلدرپ یکے نال نابباربدحاو کام

 ےک ۰ے م الف کرد السا و رش ت ل نہ ما ۔یشع حج ایر نب لا
 رہ ود سرم تگ لس کن ا ری اورہ کم السر

 مرد ۳۷۳ یلدا ٢ٹ ار سمی ید ئئرہ تفر ےک

 رتا کلر اگه ار 7 ببار اکا تله زمسم

 هست دابع یکے رو تب ال روا ےر لوک رک( ہل لع
 ۔روا -دحا - یر کی کیا ترصرم نابز یکد حت

 تال کر الات یک س اره مرد ےن کد لا ترضح

 کک ند سکا ۔ےہ ایکیاخ یب تست ےسا کا د بارے ساز یک
 - الو از آر الالب ترضح ےک کر اعم ےس سا

 ےھت هرنشماب ےس مور زر وا ےس 2 مالغ ۔ی در لانس رر بس“ ۱

 تإ ےک ںوہہد د بب ےک ساک نا ںیم ایا د مدد کج
 ےس دیر ا ےک یل یاب ما سپر ےس گپ دیت ںیم
 ۔ ایج باذم از تس ےس کے باجی طاف یکم السو ےک
 ۹ ںیم كا اہل کایا تقو ےک ہٹ روا ۔ ےہ البم

 ۔ ےس ےس ناجی تن
 )کیف و ہدلاوروارمای رلاو ےک نوا ر ای نیر



۳۹ 

 ترم لومقا ےکرو زز یی تی نا ط امن یکم الساروا ال

 سد مس بازم تنس تن یر ارد ےک یم رگح کلب
 نرم تکو م لاح سارکن ا بحر له مریم
 از ام ۶ لولد هرز تبیص اس رر اش یک تردا هر

 دوا ایگ لاقت ںیم بازم غار سیا واکس ترعتااک 1

 را ساب دک ج تن وک من سال با ےس ہیک ترض
 سن نیں اہ ہو ردا دیور اسوہ زی ںیم کتے نا ےس
 تا تب اط سام ارت شہ ےس راع ترا - پي یہ ی اب

 ۔یکل ماع ۾
 ٹک ناد ما ام تم وس ےک مش اع تفت هرم نرم

 9۳ نام الہالا دا الف ےک سل اربع لف
 تاج تان ںیم تر ےب . تاج صیاد ملا نیم اکی مش

 رخ ےہکان برس ۔ےنڑوم رزم ےس ند ےک ور کرتا لش وحگر

 ۳ ر تاک ےب عر گ

 7 رکب اما ے یا همسر کو رک نا

 تیام ابی اب قل کس تماما اک شی ۲ ین امر کت مح ہد
 ای ے سا پ آ۔ اھت اد ےس رسو تیزر و 1۳۹

 اگے کش ےک ولس فام ےک ں بال ڈور کی قع قوت.
۵ olیک 8 ی رپ ںیم عمل نب اعم ةو ہک بید تر  
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 اردنا اک الم س یو جم ےہ ٹرک یے بس بر 2

 _ یھ لادم عن دنا کج اکے ےل سا سد تود کم

 گن اروا قیر ےب ںی ےس نم سین طو یہ ان ای روا واموت یک
 ۔ےہ ںی وطن بس لاںوا؛نامادب [

 رو او هری سا یس ںی یر هدر سم غ ان سر قم سا

 ںی اکرام امت نج ںیم اس بر اپ
 ` شی دو ی امر ایر ن اع تطح

 کښ ناک تر 7 اعا یر شر ترطح۔ طلزعولا جوز اک

 نزد ترضح نعش یش مارا ا نرد ترض لک |لیع

 7 وا یر لس ہت یشر نرم ب نا ترضح در یر
 نم ترضح تا یی دی | نت رسا ترضح۔ اعنا یر لس 9

 مرز تزعحہ نت ای شری ئی ام ترضح و )جد
 2 رامبل ر لس ترعب ات ھا ا ہت ا یش
 را تب ارم ایس بم نیس ن ورنہ نئ ضرر شا

 ملا تلاسر ہوایژ سرا | نو هسژژرورودروا تلی رس

 : او مع ے ویی رٹ کت بکن رش ےک
 ار ید بازعو ازا یک کس تر

 ے ما عار ۴ر وف ےن نر ام سیٹ ایں ات ز اب ایر شهوت او رع دنا اے ت املا نتهل

 اش برا دار
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 شعور اب ود لیلا هک ہل اعرد سوت إ دارم یش ضا شا مم
 سام تحت یکب ارد از مع اکےنرکت رکی

 و ابن ارت ہی م کب ا یا تی یکت ری تہ اٹ د بے
 ن ا ےک عراع ترين اس مس کا
 - ےک یک کرتا یر زوم پہ

 ان ےس ںایبوکن طرف یا نیر مات نابود
 ی ںی ےہ جت باکش ساب ےک بسا ےل ےک ےن کہ لا
 ی اروا ںیم کاج ےئالس سراب رد عج تحت ےک تش ا

 را یه یرظنپ تقیہ لم یک مالم ہد پل اوس ےک
 ےر رکاب دم انتراکن شما ےہ اتو

 یال لوق مال إ ےک عج تضح شابک سا
 تقی یالس ند

 ریل 07۶٤
 ےہ کمال نھ سز ےک لان ہلا نیر ما

 . کا هات اند ست برع نیش ںیم لا دت اد
 ابر سا. ےہ یئ اہ آے اس تسرف ی اما «تضیتتکم سال
 ٦" - تب بسام ہد از لیصفتی کس ا

 الو کال کف تم تع اج یا یکں املی
 ِ ےل و 1 اک - یک ال انس ادر دا املا نور
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 درس تب ابن کپ مر کہ اطمن لش ےک اما شا ساپ
 باما ماو الع یر اب رر ےب ےس تس الب ےس شمار وا سام ایدرک
 ریا یز مد راب روم ہو کے اجایر کر اک تاب سما هر سور

 ےب ںیہ ارفار اکر نان و نادان د حک ں سس یار وا ۔ںیرک

 و ایل اقا رکن هد اوس ےل کیا ت الف ےک اتش یک گن
 ۔ے اپ اب درک اوج گر درک اہک رب

 روا ایک تیم اطمانہاےندز د بحر کوم زمام ساپ ےک یا
 اص ات ضرر ےرسود کت تالف ےک نا تنا د بارج سس یر یتا یر وپ سلام ارد

 انار: را کن ۸ںیہ اج ایدرکےئاھح ےن رامت کن ارپ سرد ” -
 ےب نا وکن تی س ربوہ اپ اپ
 ۔ ےہ ایک ت شفت ادب

 ایہ ند ایگ اب ںی اب ووایی اہم ےس ےک ٹا
 ناما مر کام ےن شاک ر او ےک تعا ساک ج ےس
 یکن ید سا مساوی و لب نید ےک یم اروا اوہ ال

 ؛ ایک تی ۱ ٠
 گن و س اپ ماس یققق ۓہ تکه جرج

 ” کاری اچ قو سا ےباد زگد از برات برف فکر ہاشواب :

 خاورو ا ےک ےترک تپ کتری کا یب



[ 
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 عرب ٹول « یر اک ز۷ یر اور ادر افترا ار اپ اج اپ کل در

 مکہ نفقاو امہ ےس قت ریس دن ادا اک اش جاب

 9 یکںددنرد کد ید ا ں 2ےس ےک تاصتارا

 رای سا فرو انے ےس او کد کرد نل ام کن یش یو رک فک

 تن ای ےس راہ ےن سڑک ید شات ان - ات

 ترسم ۱۱« ارم یک یت: فش او م ےس بٹ ےک مہا فہ
 چرا فقید ہا دد یر تسدد

 تہ ید مون لا اک ےس سوا ہد | ر بقناک“ ںیھایآ

 کپ ےس کر ہد ۔ںی یش ی دل کا از تک سا ید

 أن: مروا د رک ترک ا ۔ےب ہری اکا ت لار یت نہج ےہ
 ای رای تما در داؤ رکن مک حس ھ۵

 اک ورک ساب دو کی لس ایاز
 سارک ام اوری راک ۔ایکاخاکت اف و لت 1

 "و. طو ان یک
 "وز دنا ع ےس یکے ےس ایک قم لا ؛ۓت را و ایا

 ۱ تله تب تور ؟رربلع ک ځیر وارا ر

 ایل قر کس اے! هاو ےس ای ایر تر ےک هریک

 گوید رب یک تر ارام ته سد نایاب سارا

 4 ےورلے او ےک نوک یکے پارک اطم ےس کند
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 مرتد ااش ےس رز برتری رت کب لاط یا بزب اب ےہ
 سم یسڑارکابدر کرام ا تاص ےس رن و ےک نیر تراک هنر

 ےک زوج رتی کو وخر دا اتکا ایکں ین رم ےن اوج ےس ادوات عج
 2 ایل کل ی ماسر ب کام سد

 0۸+ھء,۸ه28 نا تری
 تشک تام و اکسس تل, ہّبص بر اب

 ملک یتا نص زم ترصد ےس فو ےک اد ایما 1
 ماس اب ترش ےرگد دبے ں رز دد باطن گرده ایج یتڑٹ ےس
 0 ےک 7

 روا تب تیمی دار ناب اف | فرز ارلرد مپ
 ےک ےک السا لوت کس سا نب لس اہے ید بص اص

 لب دا ںی یک یئامد تان ےہ لسو لنا لی شب
 ےک مالسا تی اج از ہک یک لر لوت اد یک
 سلف ںیم السا مار سه ےک نرو تن

 _ لپو رہوں والم الس لرد ےک ںوکرز لود
 سا یکے ںیہ مرح ن الع الا یل تعا یکم السا راک باردا
 07 ودا سی ین اکرم ےک ہر لا نب مکا لیس ےس

 و رایگردا دم ںی f ںلزاطلییتر دیت اب ا

 مرنا ن اط تہ شہل اس ےل
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 راہ کل اسب امار 2 کت وعر فخ « کد از ںوتروع
 مل

 ست ہک سور وک الغاس ات گنی ےن فیڈ ا
 وک بمس رہو ےک بلاط اربع نب زرد )ها نیر ایک
 گم ارم ارد ہا شی دا ادرک ا
 7 32 دہ لات سیم الس ناس قلعرینر مس یہ وروا

 را یی کو روتے وف رو ایگ رد ےس یل فک
 .رگن اکا اید رپ ےراہ کم سیلز شا ےل دم ہو کاک

 ےک ار ے رہ رز ماتوا اہک یش اے لت
۱ - 

 روا بدر ا حس ار مے نیب

 ام کیا ےن شیره ےل ںیم اکبر اف
 اقسام وفات ےک ناب ینہ ےک رم
 ساب د اکرم توق یہ تک سم ی نار ادرس ماتردا
 ےنارک وا ےک ےہ ںیم و ایک یبا یک اہ ات خام یم ےس تقد سا
 ۳ ۔ےبر کت شاد تربت الکش ما گپ

 لاس اس ےس امی کک شہلد تو ہر پاس اکن لق
 تط یک عمر اود کد ےہ ار ہیوکم افتر سام.

 ماطنای۰ هل



 ک
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 و قرار یارتد دخن یک یر جامع ہبترم ا۔ اک ت رب
 سات فعل یکن الس ےک نیس یی
 ۔ ےھت ید ےک و یکن اد یر صا

 تام اکہ مانع
 تامی ار اڑے لاس نکے لو ہیلع اے وار ین ۱

 تاک وب ال توتر وا بمب ی ایگ ییا ےک یم
 ین سنا لس ام تہ اڈرقمل فین ےہ لک
 کی رگ یر تر کارد روم اھکوک اےک کا
 ۱ ترس یبا رئاع بل یہ ںی وون لاس سد ےک توب زا
 + سایز نیر یی مایل | رام! نر نج اش ددا سد مد ا

 ا 7 اک س ا ےن یدہاددوسأ عند مر رک اوا ؛یرع رم

 سوم سوم اہوڑونوکہ رپ ۰
۳ 

 اسب بن هجا آے لم ےک کب رک
 یا سیراب اک ےس تر کے دق سکا وگو ےا

 روا کسر کت ضو فو دن لر ےک وک و ےن ںیم ی کا
 باس ات رستم نیک یک ی درد
 ۔اگ وری ےک کاپ

 هم کت متر وا اب آر کل عن ٹاس ےس عم لا

 و
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 ںیم کب اکو داب ےس ہک یل صبا ےسا ادرک( ہے مس
 3 LE اشار ریل سی کت تو سرت هایم يس
 تن یا یر عن ایدی ون

 ی درک ابر ام ےس کن

 اتم س۹ 0
 یی ریدر نت یس ےل یت افتاد مانے ار مرکب لار

 مات ےک نان اخ ےک شتر | تار ےکر نت او سینا
 سا حط ی اروا ےگ ہار سکر لک ےس ایکس یر
 ۳ ایت ام ییا تہی
 تل ترا بلاطو تاند

 بے 0 بلال ارک او را یاد تشک
 ےنا تقر ی ا ےس تک Ê ارب اک امی
 قم السا ےس ل این ےک ےس ارو راع ےک ہم اروا ٤اد ولد

 اک نہا | رز مش اچ م تیام کاک کت اندک

 روا اتتا یش سر بکن رض واک لاس یہ ارس

 ا و تر پماد بک

 کف تمنا :باط زا اِس انکی ترس مک )لک دیره

 هک ب لاطررا ت کہ لاین اک ول تاتار ںوی ا کک لاتا انشای

 لیوا ےب یاب کا کا کر سا ےن یک لاتی ترک نر

 لر اب فرا یک اروا اوہ لاق رخ ترح لپ کن یہ نیک
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 نو سایر رک و وکر ریل نا صفات تام نادم

 ا ارتش یتا د یکی یم نیا نیکو
 یل اردا ںیئاج ےن فش می اف کایہ وارا ےن بک

 تناط یک ما يب یا احا وا ۔ ںی ا اک وک انھئاط

 رکا هد اپ اکے ڈرو کس ا یکم رکی ترک و
 دوا یار ماین و ها بک ناو چ در تا ےسد

 ہک جز کن ی اصرصخ یر د ترکد یکم الس وکی اب ےک اد
 یار /ل لر مول تط سا ےھت تورا تلف

 ںیہ نل نا یر یش یک اف سا ےکادخ کا اب 1 ںی تو

 رواا لوز ا ید ایا ہد از ےس رکی یا | سوق, ےڑآ

 سنگ ی لاا یک پ ٣ ےس یک کی راس

 کر کپ اد ہل ےک ایت ےک ها با ایکو یر ام نو ےس نر را

 ازم ایت یی سیر ما ۲ے رش ں اد لہ

 وس سا ےل مڑ وا شم
 707ھ ما اح شی

 اہ قام اک لی را تے هر فساد

 6 ر مار | رنو درسی زد اتت عام واچ ایر 13

 ور ترس ںیم اوج یر < ماقم وز اج اح رش یم ۵ ارے نم جی
 تشیع یکک نار ارد یر ومتعدد ےک ناتسو رنرد د | ےہ عت او لب اپ پاراث

 - كثب هم ات اکت سی نایعاد ۷ گم ےہ اک

2 



۵۹ 
 0 ' ۰ بم

 مدرک تب چک بتا ستہ لطلاب منے الہ
 ممد نیر« نیا فنی کم اش نب یئا
 رز رالی ی نیعلا بصن اکی گن ات سعد نیب
 حرداغ ےس تن اشارو | ست ایم کپ آن بلا اب کم ت ی ی

 روا ام یگب سو ےن ین ےس دام سا ےک شور سلف کر
 ء نام ام ردا۔ زوم د وک ع اتن با کش ےک ےیل کیر دا ایک
 کن رک ع الع | ےک سا یتیم قفس یک کیلی وا ؛نٹطو "یر رار

 و مس و مہ

 ترعوروا نح الع امام مک اس تساقط ایر ول پاوا کک

 ۔ےر تورص ںیم ماط هر

 ہمصت اد یس ما ر ییم ا الو یس یس ینا اس
 کان ریس عمار تار لو اروگہ دم ےب ایکس ےب تاو کاپ

 1 سے یس نان بیم ای کار هد ںی مالسا 20
 فلم ہ راب وار هری دس ےہ فاضل نیش ییا اتے تا ےک ام ل
 تند لا کد مس 7 ے دنار اک ےک ل اع تا کر ےک یم ہت یاد

 لا ور بنی نرخ الا. تل ام کا ےس تر کے تار یی سک
 |( ان اجایکر ار نود رواہ جگ قلت ےس ن درد ا. ےس ایگایکر و اک ب عصر روا خا عیب
 نون ہک صر ٢٢ لیت لام سیا ےس ترین ادا که پڑتی ار ر روس ےس ستاد

 - لب یر کت قفار یک یا ار هد ر ہا ای آی کتک طرفه
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 رات انک مل اجددرادرس سی ں ہہ بشه کا بش
 بک لک دانگ جاو اطع برقی نرم ہو ےس ترط یاد
 روا ؛ کت اس مار مرکب سیم ب یب کیا جک
 یڑایاب امت روا گی ار ی سمن ام آں ناس ےس عت ارد
 ۲ ۔ایاز هراس پاکی دامو

 باتشکر مت
 ناک امید ی رام تلای بس ہد ایکو کو ےن پروا اوہ بیس
 - چرم لو رکن رسد سا رسا

 ٹرک یے جت اوس ےس مارس ناس ےک ر ہا تاک رک

 يه یک نیر رک اکی سا. ات لار انا
 ۱ ۔ےبایگ

 امامت دا ام اج باک ز اس اےس( رقما تمیز ےلطت ار شوا
 نازج ےک کر اب یو را یف ارب رقر کردا ناف ہظضحاع اکی واس

 ۔ ےہ ااا ارم ازل ڈا اک
 ان اکی فرم یس یر انب تا ار لین یس ا

 ےک ٹاور رز تب 23 را وار رد اک نبی تاو

 یے تب اردو لقشکے اوہ یہا سا ےرابتماےک دت
 . تل رانا 1 0 1

 رب لصقل و کم قاد ےک حرام ں د ٹ واما عج



 ٦ا

 جدید لر رگ بش سیا کے بری ہصالخ
 لج متی قا کس تے تہ امر ید اوس کہا ے ات نج نما
 تمدد بارا ےس سول ےہ ارم کاک شورو ۱ یر ایم رک ۴۳
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 ناس ےرمم پا اطع وک و ین ی ےس سات ے ہا
 اتمام کمر اوسر ناب ناس ےل یر ج ب آ٢ سے لن
 ےس لع رح یک رو راسا ترو یاد ازا لعق ای ام د ےک

 ےہ یکں و اےس ںام و درا یا تمام ےھت 7 نیت لار
 تمایل رو١ خرزودد تج؛ںاس ںوفاس ۔ ےک ےل فیل تے
 سا از ت اتالم ےس رفا اسرایماارعارح یک بد 1 7

 لے لام ےس نابزو لز کس جت اوہ بیل چو هو کی بر

 لک ادد 2 سا باع ےل ےک سیم مامور لفع

 نر وان اش ام ما کن جو ی اعد د جرارعم تان اج بوت یب
 ۳2 ۱ ۰ م ۳۳ ۳ 0
 ریا کج ےل ںیلاد ےن سو ےک رپ سلاو بارک وم ترش ٹرک

 1 روا ےہ اےس ناک ےک ما ےن دار یسکوکع دق ار ارت رج تیداما هل

 2 رکب سیل یرابل حن ےل ن الفون ا ظذام تر ے یر اےس لرسر تبرز
 لنا لن سرر دا اوہ د رف ےس ناک کین دق اد سیم یب یک بلاط ولا | مارک ام
 لإ د رد ا۔ءایگایال سم مورک پ ال د اس ناکہ < ناب ماری رگبار کی ےن
 ب, رات زحر کہ کی ارباب دار عمل 2 سال رپ ی ادد تری صن اکر ل

 ٭ لپ ے ارپ نفس رع ان اند بس حرط سما ۔ ےہ ایک رد رے
 2 فر رعد ےرسف کر کت طے سر درد جت نام پت

 ا تن یاسر قم ترص ء اند رام تر ی را رفع
 ۱ ۱۲ رب تال ےس (مالضمیت)



 پرس

 > دان اید تار باوخوکب لی بشر ما ں اچ ا رہ
 قدی ان عش اص می دف تسزان رک

 چک ےس ںی ند الہ ےس بس ایا ذر کف ےس لای ضرر باک

 زا نیر کد اسے تریقخد نس یئ اتنا نب دصت ید اشرا سا

 هاب( یا شرم ہد اکی یار ےس تلاسر اب رد ںی لص سوا ےس

 ۔ےرنابتما ا غل اکی مرگ از یکی نا قلی صر ہر پلا
 ےس اول اعاکہ صن سا هرش هر کنیم

 ارت قاد ساروا گو جت ہہر وک ےس تب رکن اور
 رب کمکی یب ےکرکب طا کر کا ادم ےل هدر ک
 * سو کا از ےن بہ وہ ایت ےس ےک نیدصت یکم ام سا ایکٹ
 مان یی اب ےک ساک وہ انک ن ایی ار تاب بید از ےس
 اک ید نایم رد ےک نیمزو نامسآردا ےہ یت ؟ی د ےس ساپ ےک اض

 ۔ےب ی راہ لس
 مو لاعاکل ولن ات نا نار رک ناتما ےن نیک س شہ

 ناب لاعاکں ولف اتو رے ب آہ ےک برآں اونی ےس م اس وچ ایک

 هات سود رو |. کو یراق آل ات الذکر روا ایک
 تر رع ںیم مالی کس ش نت ں الف اف هام اگر رگ نوا باک

 ۔ے دوم مئاقم ںالٹ نا ہدروا ےس

 ےک لإ وردا ۔ےگ تفا رد تالاع ےک سر قا تم ےن ضبا

 ج



 ۱ پس
 دیاگ لب بسے پ ےک ولعم تی ےک تاباق سرش

 سو حرکت افتاد

 رت یس ضب یک عت رس رس ےس م اکا ںہ سا نیلم بح
 دابا رخ الاو جد ےس ںی آر کتک ےنرگت رد

 ۱ قاط ں ہں و راد رو ١۔ںم یک ایکس م ت ہت ریس غم اکر

 ےل دن اما ےک رس سوا لس تل ض نیا رگ ںیم
 ضر س ےن پروا ۰ ار رے ماس ےک کس ڈا | تہ ےنر رت سر

 .o ادب ی یک کد کد
 ے نقار بور یک کے کک ےس س تیر تالار

 ےک نیس سا ؛ےاھگر رک سرقت تی نے مال یک

 ۔ ہت رے ںل ٹاماقسر وا ںومس ہر

 جز باب دز ے کرم نازک ات
 نبدصت یک از کاک اب سا ےکرارقاد لر ساب ستم ارم
 - تاجر اک لات سا ےن آے پا کرس یھ شک

 اے نر ات اد رک نیک ردا ئی میک اف ۳

 بارت یرد ی اب لایکی رک ےک اما بح ۔ یری ا نار لک
 سالم مازلا اکے وپ ماسر بک ادعا ہار ڈک وااو ےس ما

 تر جب ےس اور اد دسر اسب راک ا
 کن ار بسے ر ل وف اند طخ لا کس اکہ تادا ہک ےل



۳۷ 
 رکن ا تھ اص واز 2 اےس بر اپ ےک ام ازلا اکے وم تیر بم اچ

 “س رد نان ےس تسر کدہ لای شور

 يا اا تا وواو هر تاد یو بیس ناک

 ناار را احا اپ نلت ےک ت( اکی عن وم

 راد کے ہ تراش ود یکت اب شا س تل ال زاس

 ںولاد نج ےہ بر و تک ابا با

 ادا ۔ےہ نم کن امتماد شا "تن ما سی ائ لوٹے ےک

 یاس ارت قوم یب کی ہت یناھدداأب با سا ترم تقی کس ا
 ۳ ار کف وفا قادر ین تاب کت رب ترت صاف لوک

 اک اعف او تا ںیم باوخ کے س ساساتای را اط( و نح

Oہوم ہد بم و نیر صنت یک سبکی فن تا بیک اٴ  
 بر ښار کن لرسنو ناب ارو ارشد کت ود یکی جاوم اپ ي

 دکر اک اب تل امان ہر ےک تارا هال ےک ا

 دوای ےس ںرلٹ ات ےہ اد هلو قلدرصتی کر فردا فرح سکا

 رانا اک سل عت ےک تروا ايو تشا ات لانا تار وتو اب

 ترام نات ےک تاباقم لف ےک سر تدا تی نرم گو

 زا ار با سس تار

 رس ےس تے فای



< 
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 روا ےک ینو الس ہم امن کن ترک »هر تان ضم
 ۔ ےس راک مطر ےس اراش و کت یارو باور راکت اقا

 نم کیم ابر کس اے رقم
 اصب فو تقی کس تب طلانم کاما یں بل ےک باخ
 ہرا تقیہ ےس یی رک انو بی ریقک اطر اولو دے ماا

 وکس اں اک م اعروا سایه رہ اتم ںیم ب یف ام ہعق او جہ کے
 ۔ل و ںی یر ارہآس ا وسر رو ی ہارخںر( 72 اف سنگر

2 ۱ 
 بل کسر مٹا ے تفت | طول زہ فرد دارت ابو

 اکر اوم تل اک ںی بیا ان هرب اتم ان 0: سا۔ںیب

 هام ذی( ان کیا لوت ےس ںورہاشم م اع ےک اند سا ایک س

 کر ےہ اہ یکن ون یم دیبعف سکا ےب ١ہک ےن ق اش ی رم
 ےس یہ ابو ےک ےن 7 از ات لرلا و سره رپ اسم او وا

 بے کرار اظ دا عاد کت قیم یا یھب ےن زز نر سہل
 تب یکب یف اما ےس بارد هر ان باھر ال ابتسس ای
 لا سدت یر مد باصر انا پعہان تر طح ےن ی ےہ ہر راد ارگ

 کیا تبایکاد لکو ۶ڑ اکا ور بن ار 2ر ددا یک

 ںی نذر غم ياد بردار سوکت ام یگ هراس
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 . لیدر نکے سیا
 > بار اندم تضم لا اٹ ب نند سا

 ۔ےاا از نب لم ںیم مولنز 0 مد رس ی 2

 را
 اتر "7 7+0 (ھ9ھ0100

 ےہ رر رو اسے تت د روا ےب ضرر لزالس زا اش

 تراش کے اساس لک جرارعم
 رب كس و اکر ان ین رک درم تے س یا واگراب ہک

 بانی سرا نامید نابزل لت شا لص.
 سای ره و ط بکر را ها

 نیا کا اے رم رخ نار ز کس اب اک رپ ید

 یادو دد بی تش آی رات ارس لابی او ڈرگ ےہ

 - کش زان
 مرمت زنه سرب لاو ےس حر مس نیک اعلا بد پوک

 ےک تمار تا روم« چرم سک ںی ہہ

 یکے جاب ایف ےل سوم ر تح سرا سا "پالت اب ای

 اد اپ رکاب ہد کر رقم لات لو ٠ + تا اکا کٹ ا

 ےہ ںیدم لاش کس تب ات اہ کن ارلڈیتد ےک نک تی یکسر ل

 و و یو 70957 ایکو بور



 " ٦ے

 تش ورک اور ۔ ےبروزمک یہ باقم ےک یار ا ین ت شا یک آ
 یت خرد کیک می اور رد ها ناو بر یکے یک
 کد اکا ھا یک و مو ضرخرو ےگ باشر او پآ
 کے ور کسب ار سا ےک ئی سوم تضم را ود بم ںیم

 تستر بینا سا 7 اہ ور قسم حط ی لاردا َ ایں لاو

 از یر م الس الع یکدم تر طح سیر ق یا

 با تب اچ با باز تلی ی کا ترکی نم سس
 ۔اگں کد نرازگرگس رب سا

 1 ؟ید ےس یلارار در بارم ساکن اعلا بر برج
 یلص رک تاب ہدش عن اپ سام ( یک را رسا

 راکن اروا سک شزرپ تائی را یز ان 20پ

 ۔اگے اج اید باب یں دذا سای
 ردا او, ضر اک در انس اکل وا کن تک مالا ےس لع

 اهر ملح وکی رت ت شارا ام یت نا یٹاب اک ا
 2ر درک کان یک ین یل تر
 ورخ ںیہ ی 2 / کوہ دب رر کروا وب ض ساب تا

 لت ششم )حس ی لول )مال دارا کتب ار

 ۱ ۔ ےہ انک ال
 "ات ںیم بہت لقمه
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 ےن رن نی لپ ےس تشیع! بیلا

 تشامنو تم ور: بم از تش زو ےہ تعا ہو ۔ر زس

 برس ترس لب ی ات تقی لسا 1
 فست نم .ے اقرب بید ین

 ز شرک طب لود مہک ےس سران یا هویت
 ۔ںیت اج ی ابر ما

 نے ں یگ لیکس اس ان اک ت غاب تس تب ید
 ۔اق الم ںیم یر تک تاب کک

 ےن یکن یی انت لے فش ای رکن
 : ات اول سیما راں یمدا ی ام حلال مد یک پ آرد اے

 انگ ےک اب ل وسرد ین پرت لا يا کرامت بح
 ۔ایاز ٹوبہ کپ آے ار ےس ےک تیب ۳ اعماق

 ترد تک منی 1 نر ور اع مار وا و اےنپ آ
 ۱ ۔ بس مال مم اسید

 کربن یا نامیا تاج ی ینو یت کیا طب رپ تر یک پآ
 رک رخ تب اض سم روع « نیر ولا یم لد دم
 02 ریت ل اس نی مک طر مزدا لوس لود ےل
 هو علما کن ائ تارا سکی سرا ہرن ےس مي
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 نیمی ےس بس راع ندید ںیم ںوم فرو بلاط یل نم

 ۔ سوز م العاب

 کا تک نص ترور پ ےن مرت کپ

 اریانا رپ ںیم ترکہ طی م تر لیبی 4

 مس بخار لایا
 ناف اترا اس زکر رک رم اظا و نوروز انٹام وک

 اسد هو کر هزورا راز ءان جایا تم ای

 ما یک و ifs الضام راکم رو ۱۲سو یا کے ںی

 ط۱۱ 7 27 0 ۰ رٹ رانا و ںیم ترن کر ید یک کک یرسود
 ررصک یا ایک یاوکن ار. اظ پر وا کی کر بلال عع کس

 ایف ےک لاس نی ین کردار کک ودنا لم رکی مک
 ےک وطاف یک مل عت رب یک فلاط ےہ ررر ص

 ۔ںو مس تط کم الس یگ ی با
 تربت او ہرا لو ںیم تر ہل تر ین اط ۱

 هر اب آی بیر هی کرد ۱-این یم
 ا بوتاکس ا ےہہک از آی د تفر اتا ا سر نر ہک

 ےک یم ترضح هل دجال اض رو ١ل“ ترامس ترالد نے دی ا هل

 نکل اسر کتنو سراب رک رتا اار بادہ اک لکت ماف



 ھر

 تر : ےباترکت حامی ےن وہ ر الاب ےراہنعا ےک بابا یر ہاظر دا

 از ب بز یب اک دا یار نسابعنبارسارپع
 ےک ا گرم نیلام قت وب یناعدد عع ایانزپ 3 و اد

 ےےک یز ای قبر صتر وا؛ انب ڈ اذن اک ا روا سگ رانا

 سد تالاع ےک ہت سہ روا سرقت تہ ےر من سب

 یل اتمسر وا تار تالاعرح ےس وطن صد

 لات کرم توپ تا نر کت ر ردا سا نایب ےک
 زہ کم اماع حر۶ تام ت اتا اور ع بس ؟ہریقو اد تاک

 ےگ رر قم ات سا یو انکو ور رتا یا یتا ب
 وم 3270 ۰ میام 2 ایر ر اوا رز یا عمرش

 تل اوس ۱
 و یت لام ایک ب ع تت لت (از

(r,یک تبا تلاع یہ کلاغ  
 ٩ یر ترکر تگ نی ےہ عرس اهرم )٢ر

 ؟ ایک اس یک مرتکب یاس ےک پ آہ پ نح کد (6)
 | بایکت تیم لس و مر
 ؟ پیکر وا رپ بک رگ یر سدد ۷۱
 5 ے ر رگ اک تب کل یلع تر یی 73

 ۳ باوخاب دہ ںیم ی دای ےل 6۸ز

uF 



 ىا
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 تایفاو مب مپ
 تایقاد لب. ےہ اگر ج سیم قاردا تشک ترس

 ںیہ ایکا یک ام ےسرابتعا ےس ٹیم یکن روا ابد یاب ےک نوک
 ےل سا ےس الف ما تام دربار یم ےس تب ےس

 ۔ اه درکن ایبے بیت رس اک ت ایق اد ن مکے تروزم

 کد
 وار د یخی وا تر ما انا
 ر الار اب اکب سرچ سما بر ه تڑپ

 می عمر هود ترول املای ےک ر اب بج
 ہلاک یب اور اف الی دز رک ناعم تچ ل بت
 رکےن یک یت کےت تدابع زم نبا ترام کلم

 تب اتا فاطت تلاسر تعلی ات نوک آکابانو
 انسڑ سیب رقبا ام باز از اہ ضر ی اس

 امر کر وا ای اگل ےس ہنوسیکپ ہت مود ےن ما رکنی اتن ایں ینہ

 نات کا ر وسر عل ےک ساروا دَنلَخحي لا كرما ف

 ۔ ایک ت دالر آی ا کذب کت رال ترآ
 ۷ ەر یبا

 4 تر قوم ها لار اع کر اب تو سم نکا
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 روا ےک ساب ےک میخ تیر« ناک ارز پآد بے ہعتاد سا
 را مات ےس ہیکل تزطت کروا (ود 770 از

 ؛ںوکسرکذ تاو ررر کید تیتر اید دا

 ادم کنار واما یک وای + رکن وی اخخ اک
 رک ضیا ۔ے تواحر وا« لو ر ۲ی ر لم (یداذ؟ یک

 لن یت رو یاب از اج ےہ ارکپ رک کہ ماکت یکن کا ایا
 ےس با ضر جام ا اراس۔ نوعروس یاب
 پی بان لیٹر یک یم ان ںیم الستر ی داب ہد سے
 هو ارط یکے ان ےس یہ یارک آم وت یک پ آہ دا فاش
 ےک اگں ورودی بآت ترت ی دول ںیرت ٴےادکد وکرم تق د
 الاردا روف اہک سرد یکے اک مو رک ایا برد

 7 تاتو یب نسیم طب
 ر ید اقا

 سر لق امد كبك
 اوہ رار درو اح بر ےرشضرک ای دا قد

 میشم زاد یو ی ہکریب ک کز ںںیلاپ دب ےک یا
 ہرارا تم طب و یش 2ر اک ساس ار رت سا سید ی سش

 روا انکی ایس تش کارد ارگرب آے ہا تیپ اگه
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 گن پد ی اکی ل وشک تن ات افلا ےک یکسن ار
 - شب ےس

 یار ای تواحم سا بن بت ب تان ان یاو رصف ےس ات :
 اکی درب پت سیا ہر بود دل ےکود يا وب یاب

 ۱ پی ددا یوی لذ )رم وام اومدم

 ۔ ر یراج
 7 اک

 7 تن بے ش اروا هم نی تون یارک کش ا ٰنازارم کات ذ
 5 ۱ یقه اھو دے ےک
 کد مرا نار تصدی >
 تکی لا ید ےک پرو ٤ےہ اتل لالو رب نر حر طل ےب

 گرما ےس تزلسح یکی ا ید پنج براي ار

 ۳7 اوہ باطا ہد رس لد ےس ساجر فک سس کیے
 گپ آب رد ۱. ےک اپ تم ےب وکی گز ینا پیف ےک ی اک
 ایاز از مےس تون تسر دم مکی لاج ہت تختی ام
 1 ےک ےل سلاد سیف ےس جر یک مامی سکے لات ہد ےہ

 تا ران ی رج یاب ایم تکی درب ایس لام نر <
 ےل کا نا رتن ںی لکن 2ص

 ۔ ے تل دو



ef 

 کن آ اه گردند رجس تاور س اے تزرن نج

 بنام دا کد تہ د ہک اکے اب یہا اکہ ت او نرع)ظن

 مون اون ساز ر غن یھب تق کب زار کلش
fizائ  

 1 / ٠

 خر هر

 در یس ادا ںہاتنکر نور

 مارا تول ہا نام
 لا تر اگر رزق تر ارگ بما
 ۳ بت 7 نیت سست فک

 زایی یمن

 السو و ورد
 وزات ں ات ناک بیا 2

 1 مطلبی یی یر وہا
 ۔اھن پوپ هر ورا اد دوا ی سا 1

 لا 2 کل مس مک تر

 ۲ سج کن سیمک ے راعواےنارا رد راز ہل

 2 تر )لس پال 7 یب ےک یاشار صبای ال ۓررر اس
۸ 

 ےرہ دی ںیم راد تنا ور ںال توس

4 
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 ںیہ تلاع سارک رپ نوشتن یر ار نر ا

 ؛ ںرہإ اہے ےک نوع ا وردک ےک ےہ هوارا ¥

 اگ ناس وا سیا ٤ ول وتی کک مف لعب 2ں ۳

 ایک برگدرز پور ک( ن ناب اروا رم ن اک ےک نا ےب سه

 تیام اتمام او ید ی اض سا ےن کم السر
 ۱ 7-2 “یل آر کلک کی دیحوتردا لرد 27

 رک اة دو ےس لو سفت رر عیب یھب خور اک یکے کن رق
 ناکام کا ! مک روک نیووب نی لوک ی ان
0> 

 هوا شا اجارہ ئراط بخت پ لدما حمیس بالاد

 دایر وت: ماوس او 2ایم تب رب ےیل بت

 - اور اہ نا لس 1و 27 ملا[ لس ڈے

 ےہ تور روزی کہ اب رو رد 27 باب رع ترح
 نور سنا E 72ھ 7

 ۔ںوہن ۳ جراح نوش سش تداب 0 7 تورا

 ناز ہے 9 در رکی تب ےگ ا احا ترض

 ااغ اکا “لاا اکاض ہدایک حرم ےن پا ؟ ے ایک۶ اھ 2 روم

 طب رب تیز نا باتش نیر زنم ا ا ۳77 رکنا 7

 ہل ہر ردا ےک ےہ نت لب ےس



> 

 سم لس وک قلعے دیح ار د اعم
 ایران یر ماسک وقف ےک نیا د یب

 گیریم کیا یک وای نابمرو کر اتم نر
 رخ ہیلو الع 2 رکی ےن اسر ایا رک دا انے نیم

 کاک رس وکہ بعید کیو تیام یدک
 زاد رب یم افم ےک نیگشما ےب یئاسیعءاضااکں ادارہ
 ۱ ۶ اکے ددر رک ۳

 و دا سا
 تنایرو تالاع ےک :A اے رک /ی ےن ں وا رع ےک ابد اپ
 ےےل امس رو یر کا ایہ اراکین ت اوت او سل زلال سمدا ےک
 ۔ یقه نوار یر کد ار ہند کا

 تقی کم السا اع ںیم تلا سر اب رورو اید
 a رم پل مس
 سادات یلدا رب بنیاد مر
 امر سرلا رر نت الم لہرا ےن رر د
 تتر گر ہم رہ ںی کوب لارا چ ےس اپ بر کدر لاو تادف نالا ع

 ۔ ےک ضعت ریملاج ہی دا ےک گر رب

 ریس

- 

 7 لات رش ا ۳۹و ہے پان العرب فرخ تر بک یہ تک یر کلام ۳
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 هرم اسکن ما ی اف ارگ زین یر لصد کراس رسوا
 بزن سل ی اے بس ااو اتمی تلا پرو

 ۔ کتی م دس لوپ کرابم سد
 اجے گر صو اتوادع ۔اھت | ری اک ظن س 7 ۱

 زرہ ےس نل کاک تک تنور تخ ایم رکے دا
 ر مرو ادر ارد تال اع کس ساق ےک” کید ںیم :

 هام وہ کیم وک ی د نسلق ی رب ہکایداباوج سند
 لا اط ی شکر یک ت ق ادر دا مکرر دسر ضا س[
 مہک تادر«
 ریل ار 0

 ےالاو 2 ترم سل

 یک طاقم کل لری مری نه دابز اک ت دم
 یل ےس پا ب مکار رک دہ دعو ہد ایز یبا ےس £ بار
 گو لاقت اک زیا یشب ےس کلا کد ط تر نام ۂقیفر
 یار سوم یم ہرمز یل ہد یی ےس ںیم ترم راو زا
 ار حاکم دص رکی کم قم نیس نی دل
 رس سین یر ےس نام نب نیس نہ موز یدال یک ب ر لے

E1یار فردا دا اکڑ با ےس نک اد تک ہر ارز نب کرام کد  
 ارڑو | ۔اوہ عرش یاسر ملی رخ یکل اسیر ار - دبا کچ

 سلب تیپ یک عمری ی ںرنیت ےک ںدرہ



 ۱ “م

 ےس یٹئوخ تبانوکه اشو یئامعم ےک یل کک ت اف و نام ذ ےس
 کنار رک ڈا کل او نام سٹہ امی گپ روا ایک شاور

 امت یر | لسع را یب دال هرم ابا تر

 انشا توان کش ید رخ ترضح۔ یک ےس نل ےک نیش

 ۔اھ ا ا برض رد دم ات یک رت کولس
 نرم ا

 تون التخ ب اکا عرس یر رخ ترضتررا بل طراوت

 تن باع ترس لاس یب بیک کے رو ما یا زود نر
 جا اس اج یہ باربری مری تار لاقت
 ” یل اطد نی ہہو ومسیرص تک ےس نار ےک تای اقفر ی رف
 دوش ل اس اک رنز مامر یا اک ا رکی جد رد سا تقی

 ای ھم

 ر ما کی ود لان ورم
 کے ںیم ب وع ل اب سم کب جیا ت راع کل
 طی لرد ےگ ور ےہ لع ا یس جو ص طرسوکس ا 7

 ۶ بی ن ایبلا حوا ہد لات او او اک ور بید

 درس اےس ںورادرس ےک س ر ا وک ر ایڑیگ مل لت 5 او

 سا باتری لی کب بیا بیر کس بکس فک
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 ناب سا یورک فتا ال اکہ داری وک ت عاج یار
 نلایمرد رو ترا باب سا رم ےہ اکے ہو د اہ اہ ا

 رپ ترد اڈ ہت اس رد ےک یو ہں ایم ۲نام رر ےک ی اھ ۔یاعب
 اپ نی روپ قاتم ےس سا ںیہ وپ اما

 رم ای دار از ان یہ ےس سل و سبب
 لسی در ںیم زا 2 م اڑ ردا اک کشم اک

 ماد ورس رت الچرکن ارے یک اطم ےک تیر اج کد ہد بحر
 ت د الم اکا ار وا ۔ایاپ تورص ںیم تد اہک ی اض رکھ یخ است

 ترط کر رب ےس د یک ےل وج ںیم ن اکی و د چرا اساس تسر *
 نس رکا تل بابل ہوم لوے ار زا | سر

 دو تر ںوہ اکر یف ںی تاب دا - لر قم غیب عترت مالک اکی سککں وم ںوہکل در
 لےے نیب ںیہ کر کور غلا ےس ت راہ پآ بص

 ہر ےگ روا انک ت و الت که ںیم ۔اگل کر دا اےک یھب

 منی کر ی اب لرص 1ےک نی دے ا راے ترس ال

 ردا ایرو دز ایات رها کن ید وکس ےن
 ۔ںیہ لوسر ےس ےکادم بم فک لدا وس تب ؟ اگل ےک

 : ےہ اک اش کان آڑ روا

 َ یکم الساب ٹر سرکہ لب تدارک دا اک



۸۰ 

 ووو ترا
 شم ارج تار ہیک کد ات رح

 کام یو ایر یکی ایک راھ ےن ھما مو وس ترحل

 رنک بس ںی ت روف یکن ارن ام زعم

 تو در نان راستاد 2

 تان مااکب رم ترط یرسودردا یگ یب تر کا ۔ںیئں رہ

 مش تبع گرم د ےک ن اہ یر آب س ےک نازافرد

 لا حر سارد عن ےس نوه مرکب

 ۳ دل تاب تی و نیس

 عش ام جر اش
 ری فرد یکہ شیر را تضن یه ترک

 7 انکل یل امن 1 ٢ے ترک ےہ نادر "اکہ رلاو روا "صبا ساو ےل

 لنا ی رکو کلام را تقود تا ملت هک اج اپ اد

 هکر ار لاقتاذو ر ےس رک الور ۱۳ نباطم مع کن انس« ی رر ی

Lے لوا تر کرم ہي رب ا ترض باج یک گان تل  

 ۔ںیرہ نٹ دم ںیم ناتتسہقر تم ےک عقل تند ےک شیر لپ ہٹ ہزانجزام
 3 شیدا از ےس ٹا اب کیا ںی تر نایبلا تاک تم

 دان نا 22 ١تر تایب اجرا دلا لیع۔ سم یت ]تی اد. ےس یکم
 نوک سا نر ۱ تاسوعا یکر زن مادہ ع ترخح۔ 1
 ادم - السد سور ی بنا ےل سلا ربع ترضح ۔ ست

 - نک تاک
 - ساب بنا هوش ام بد نلحت ےک لزا
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 51 اتر ص ےس تار ع ر اوڑا۔ 2 اھنےاڑ عش ضرر ۶

 - ںیم وب اوز ا لکی اب ںی همت ںیہ کرب کب
 ین لرد یتعیڈ ےن سا یک تقد ساری تم ترذع

 ۱ ی کر اپ ںیہ ترا یک
 . مسعاظ

 ك ےہ ےس ےک ار ن وک وک ل اس ںریلاچ کر ایم بج ۱
 مے تدایع تیررص/س رام بم لوک ری دور بام

 وضو آر ان ی تیا ابا یک ا رود اپام ایک جل ییا
 رگ روک ک نان د سیلاب ےک ید ید ترانہ یکے وہ لوس

 تر نال ب تک ستم سا ےس جد سس رپ ںیم ل زا ید
 دہاکس ا رد نیما رب دلش زن بس ہیر
 تشیع یاد پر دا برات لزا نو کل اں تل دس
 اےک بل ید ابا یکن اش به یھ لا تیر ےنوہ

 تام الم کپ آل زا كسب روا ل تر یط تبوک روز ترضح ۱

 ا راد بل ربت تبٹد طر وک نرد ںیدہلروا۔یدرکا ر

 دال ےک ز اس قیم یم ساتن نام باک کباب
 معما کمر متر تست ناکم یا ۔ےت ےئرگارکر تعض ترواشم

 لر را راک سا ےن بال ا نر ددا- رومال ُشخےک

 رگ ءاز مع نی 1 ےک نہ نا ںیم تست 3 ےرکل اح سیم
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 رم یش دام ی تات راک ا سوپ با
 بردنا سرخ د با ےس نرم ۔ا اس بس ار لس کرک

 لب ترک ما مارا ہون ام گتالام نت

 این سس بس کج رخ ترلاس ردد ےک تر
 یکب لاطرلا رب ارخ لام یار وا ۔ کک ت لعررک اب لام ےس اینو سا

 کام لاسوب ےس حد یک لال د ن ی اتنا ےس پادا ی رپ تاقد
 اروم تزع گریم دج ےس فا کر تازو ۔اوہرومتم ےس اےک
 تار قران یرص ترضح ےس ہے ہد تر کر وا یک ران ےس

 ےک ی ور اعا راہ فیت دا ںیئآں ید سه دام تور

 - قو دج
 تلاوت ۱

 ی طس کروا کارا ید (۱)

 وک لاح س اردا آش درپ پک ترددت سرا ےک ید لب ۵
 ا ایکس و ع سکے یتا لکھ اع رر

 ؟ سک کس کء ور نلاراد ٣
 ۔ورکن اہ شاد نما گر تورو ورم طح (مد
 وات لاع کہ نو ےک تاک (۵)

 اپ پل اقت کم کرم رضع ؛ك)
 ۔ لوپ بلی داش ر شاع ترطعردا وس ترطح ()
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 اور یاب 2
 ى9 ھ۳
 رکود جک کی کالا ایل آر تر پہ ےن مہ عماد

 مال وکق یر کک اسد ےس تنہا اکہ لولا اک
  ۱راک ےن اہ باک کیپ از عش کن یی ند ردا ی د تود تیک

 شرت 0
 . نر نت س ییہ ل ئایقد خود هک ذی ںیم

 رڈردا ۔ایدرٗ و نر هو ےک م الس ل رت ےس اک ےس تشم
 ےن // اپ ۲( ستم و سکس ورک ایلابراشانا ف اس

 لاک وا لٹ اور س ام یکب رعرد 1 از مرت توکل ۳۹

 ے ضبان ع تردد سا یک ب آ- ای ان اپ اکا اشک
 ۔ ےبر تم شیوا اکل ورت
 یو عاش یک الس شیر

 کر ز تب ےس اجد فالطا ےک برا جر رسوم بہ 1
 ترکی اخ اص یف وا ےن بهت ی ی ااقم تالت اسب حد

 ۔ںسڑروا ٢دا ادا /ظاکع قدس تا اقم روم ےس سم عن کس

f 
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 رک نل ارم 7. بینید لیتر عاما ار تیا بک
 e هرابژ ندسا سد ردد ید مالا ںیسرعرد یھی

 یعنی ما !رلارپکحئ ترم اج مام نبق دنا نب ع خار

 تور وفا ۔ےت کر تن ری ات ہر داء لا

 سان ر لس کرد ص و 1 تیک را ایا هروشم حیا رکن کم نت

 اے رہ ٹوس زہ کب تاک مردی نام ےک

 تا یک روا گرما تام
 روسی سرت مر کت تجسم ہرے سیئاٹموک

 لر تے

 مد ی ےہ لاد کج تخم بینیم

 این آل اس سینے ابر رٹ با رپ یخ یر یراوت اد
 ہو ہم رپ تما

 لوا
 ۱ روت عن قرم ےک جر لاس شم ود پروف مس

 بال ص اشا هاب وج ا

 ےس تر بحاص ربط زر فردی وار ردا رخ سد ےس سم :

 و که هر رو | کت سیب کرابس تو ےک پ ٢ہ ےس صا را نا

 2 یکے ند 00 ماد نھ سگ السر لر

 مقتل ام تر اس عر
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 زا یخ ترضت مک ا نہ نار ہک ار چ ےک ن اے ن بس ضرغ
 االس ںیہ بارز | - ایک ادراک یم رر بک گن پر ام

 - تب ا قم ان اکہ او لا - اگل سرب رج

 شاخ
 ہراراے .نوش بارد ایه لا سیم جی اس ست

 لک ات ایکل اس لپ ےس مالس سرش رم ور
 یاب ٣ت مر فر رکود روا یا ا٢ یر خب سرو 71

 ےنض ںیہن کش ےس یر لس یہ و رش تاج ارو ا٢ ےس مر ای
 70ص روک ر بش ےس ےہ 1 7

 اکا ےک ب ےک گود و د سکا برا ربا ےک تار ام ہری ت 9

 مک رم و عی
 هام ساب تذحارع ےک پت + سا

 مک دور سل از یک تاع یکے یس گم دم الہ یگ
 تل ےس پ 0 0 7

 گرہ عز ارم نویس رام سار داول ت داپ یکدحاد
 یل ایعد للا رو | ا حرع جد رکت یاس ںیہ یری فک

 ۱ ۔وہ ےک کت فاح

 ای آس یاسر کنم اعم کو اولس سر تہ کت جم ما فط که قع ےل
 لا لب رگ چک ما ا ڑی اےک ع تاج
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 واک وا ےراچ کوب نیت ن ہے ںیم يا
 اکمال ض نک ام حرم ےب نابود صع ناب ےک لر
 ۱ بار بس بکا کر وت ایا سے

 شمس یم
 ار اگر: اسلا ںیہ کا اوو اٹسراروا از ری بآ

 تب کک رب کی راتب دا ےب لام ہ نام یر لاد ناب
 ےب واہ ےک ے تس ےس ےک بس کک باو یب

 ۔ےئگ ےل سلاد ررر وا یک گی کت عمر ت ب ےک پک
 اک کروا نانا یی کک اور ردت ساک سر نیم با

 ماہ اات رسد اسم بیر ادد سم سیم
 f ںیم ںور ازای رد | ریلگل گہ یم باروا

۰ 
 نر

 اتر هم راشى ونیز کرک هوشی
 ید لاگت اب سلاژ ای نیو کک قد ده ترکی اک ب تروا

 رز تند سا ل اعاکم الا تبر اصن, نیلام نووکن یت

 ےک

 ۰ نیا اگوپ اچ رپ ماس حریر بحں ٠ اکہ مر

 یخ کم السر ںیم بم ےس ییز او م ولس لام اک ت یک



 مت
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 لات درک شاخ اکی بسه ارا باهوش یگ
 تست سس( ۔ ےن تام ےہ تبیص یک زور زین ا

 هر عهد دارد مع ءنایخس با (ب او ا ۷للہ دادم
 مک ار عمار ہک ساکت یک یکی تیم ورک تام

 انا کک۲ س اردا ںی یا اپ وط روا (ےاجدہ یھب
 وارد ۱ اکے یس اسکی وک پام ود لول انکی قدر

 روانہ ترک ب رم ۶ ادد س کے هه هرو کیک

 زن لات ےسار وک اب کم سم هود فات نر
 ها رک ترک زیرا اید سیا
 رب اہم ہل ا۷س دن راج ارس ےک لقب بصق ان ےک

 عر کا ےک اب ایکب ناو کا اک شرو ہکے ہی ترو یک یی
 بس تقر بس نم روکے نام لا زر کمک

 با رد اگ ا واری یک تم ح طس ا( در ن

 رگ خر کور ور دا ےک هر مان ےس لات مات تقر
 مپ کت هاب هدرذ بی بلو فیش. پر فر

 ر اچ ی الص ی آر وای
 وار 7س رو عر لوس

 یگ طاهر ارز ےک ترور 3 ردا ل رکی

 اد که سیدر اکرن اؤر پ[ ر پس تف ہد ارد



TF 
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 ناک ےک نر ولا ئا د اکمال ںیم بوو رب تا ےہ تو اکر بود

 تشو ےہ ہی( یک لاج ںی رک شاب رد کرک اما
 ب اتر کرا لوستر ید نما جک مدارا ؟ یی رو
 اک تی کوک اع سر رک ضو اا لاھ رک رس وک
 ی شلسر او سی ترکی عن وہ نم "اہ ایڈ هتک
 ایہ ان رک ہی ھر ذوق بلک ایشو ود ںیم یت کنز د ےک
 اشاره اک بس ےن بم ںی کے سلف تک کر نسوا
 روفٹضرک سش کی ١یرام ںیم بتوہاتکس تک ارا کی اک

 ۲ ۔ سر لس ال ترش شر و ںیہ اک
 ۳ نااس نباطم گرگ دمارل ادرامسا شمار صرشاع ا

 راکت ےس کیاےکر خود ےک ےن ےنرکس میئر ایم
 اک لا تاو ےس ترخو اگراب ںیہ لص تسدد سئاردا سیم تر

 ۔ بز نا سا انب وکی ساروا یف کل مصاح بش
 ۱ ۱ ور

 رز ایپاحادط ےل کا ۔ ےہ ے ےک تر تب تند اک غ
 و تسرد ساپ ےک نیمالا قد اص س اوج تا مات وک تر

 رے وراح ل پاوا بس ا ہو ہک بس اپ دام" ںیہ ب گن هد نر
 ا

 “ا مر



 ہ۹

 تضتوا. ےگ ما اکرم نم یاد ٠ے رج نراص عت
 اک مکے اد لر یخ از مار رتب ےک لم
 ےن مرضا سکاٹ بتروا ےب نا ڑورو ںی هرس ےبدر ام

 - ںیم ےس فری کل وشورکش کاکام ےس نیزوت ی
 رک نیم کات رد یک ذو پ روا ےہ ید ن اسد دم یک اط
 ۔ںیمہ ےک املی ات الو حت ناس

 ےس لات ارد مال اکی نر وا رکن دصرب | ےک ید 11

 زیپ رسد د ںی تسد پاپ سک یا
 رولر ا
 ور نش ناک نیکی ولا هکرخ ذر ها مک یو اکا
 اکا داد هد ہک ہں در ا اان اتش رس سیل درد
 یتر مش نر نه لہِحاَمِر لودر راکاذ
 بقا کیا شش کد رز مک نی هد ںی اند ین

 رہنا طفاس بج ےب رد ل سچ ےک رام
 ندا ستار اد ںیم سا نوصاکس نر وام اخ اکادض وت ےس
 ۱ - قبر مازن ےس شک یک

 تخریب اند اکی ئاکان تاز نب ادع ناتو برج م

 ےل امی شر رز هک ےک پآں ید ردا ہے اوکب ان ای ۲

 ۱7 بای سل او درس م 3



۰ ۹ 

 کسی مد ال ےکرار اتر گو کپ £2 ب رر اشاا لیتر ۱

 ےن ٤ ق

 رگ بر ا ہما ےہ یاب نب ی ڈا لو
 طنز سو تھ ۔ ےس ھی یر
 29 ۱, هل وره

 یب ےس یکن یل بین نارکے نیر مس یک تیک
 الا یر ره اید نت بر یمالکک ار نم کرام
 ہو ےئل ےس ها ریون ےس باک ای ا گنی

 راز لفرد صخ و ری سر اہک ےک نکن ی نم بوک

 شل یکے ڈا روا او یک لا رب

 لد ایا د اک رس اب اک سیما ہ تر لا دص
 زمرے اوو ٹیکس رگ ےس اپ رر افر رب مے نورنژ اون وتروا

 ۱ با شما یریپسیپ ڈان کاو دز یہ ئل القت

 ردت اےس اچ یاس یکاد و رکخ رب اتم ا یر ن کاک
 ےل اروم کت تمایق کا هر فا ترش کت حس ا

2 
 ی ےس هل رط نارمل بارم حش ےن یف ات رز ترم تس راش ےک و مس عی
 " روا ید دیک کل الو ذ الا تازگی وار رک تیادد سا ےہ شیره

 ۔ےہ فیش تبار پت سه اب سم فین
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۹۱ 

 کوہ ںیم یر امن تقر ےک شرساریع ہداز اص کنی کہا تح
 مارک یم ایوب یک یدو تاک اےریھیطا رد
 میش اهم ہرکایروادلاد ےارکآ ںی بش ےک ہت اکت الام

 ۔ۓی رکن اب ںی سرن یک
 دوا اج ںیہ رک ع ند ےھت الف کان ادصرج هشتم

 درک بدعصددا ج افر کی ےس سوری کں درک اھ

 ترک درود یم تان یکم ی یس مرا
 ہت ارم سک

 ماعروا ےک م اوررلہہرب ار اف ےس تظن حز ور نی

 یر اتخ ا ہار کل اس کر نوت ٹر
 رنو کز تکی رگ ا اوور بود بحد سس

 مگ سرم ارآ کپ اھ د اچ ںیم اسےک ناپ کا ے

 ےک ساک زی یکے لاھکروخ

 ےک یک کیا ےس ساک ےس اچ لا گوکے اد تک
 حس اہ تابطردا ود ہمدرد ےس سر کر وا لات اصر کن شک

 هراس وہا ریل ںیم سر ا تمدن کٹی لاکر رب ےس
 2 گو ۳ ادر مگر جل ےک نل ڈر روا اب درف کروا ای البو کپ

 درک کیا یز وع صنم دانت اکدرکن الع الہ
 ای ام ماسک ت رس ےن صف سکر اگ تا ماا ٹر اوس کت رک



q۲ 

 ۔ںی یہ یا ےک ر کے رہی یا لت اک
 (۶(یھ۷۷ھ27 انا ےک یل میر ےن ہا 2

 رو امری دا ارکی ایرو ےن ےڑ وکر فہ ب رت الات
 - یک ام دربردا سوپ مرت تر یک سار لام رسا ۳۹
 ۳ ام اھم ےنرق رش گم ںیم نیر کم وا ڈھاکہ زم

 ر رکاب اشا سارا با اپ تلامس رگ
 رب کمی لا بسر اوہ بلا نیواگ لاک بیر ےہ توت
 ۔ںوہہ عج ےک لئے سا
 کاره رعد ںیم کارا صرع

 کارا بنا بکن ورکدرک ے کن لت

 اکی ا کرد کرمان کیا پکا کے نس ا ایاز هرات

 مار یه رکن یرصذ پد ےب لاا ےس ترم منع
 ارگ عد بتا شرر دا - ادرس 020٠

 اسان ا حرط ا دااکو د ےس لسشسکی کے نک یہ ےس لیا

 ۔ ایم درک اک ان برف در

 لابس
 5 ٭

 A سک 7
 رم

 کو جام مند ات نام ارا کلان
 ۳ نت لپ سنتی ادا

 ےک
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 زه اخ وچ ناک رکو جک زور مارو مشن
O as Erreur HE 

 ر تلادبقر ہر اکءار۔ںی بر اہ ےس بارت میت کرم

 اتر اس ےک تای درب تر اب لر شما ےہ ی طرا
 باتا اد اک جر ما اکادح کس مے نسیم با. دا

 بیل رب ٹر یس بنوا تبار کس کوک ٤تر

 بال روا ےہ دره سس کر سم ترسو سرخ صا ۔ے یہ یاد ےنوہ

 ۔ےرکل ابفتس اک رسد ےن ےس ارن کل کن اب ےس یسک راس
 21-07 یب ےہ ا آرظفر رس اک ں وو اشار باب ےس ہر

 یاڑزرود "لب نیو راقم ےس ترس لوردا۔ںیم لیکر عم ر0

 ےن زد ظر ست له اج سلاد ماکاروا نوا عرط
 بلور ان ےک بطن ی کب سار ی وہا کل اپ ںیلاو

 - کر آی لام ارا !ولاو بر ےس ا ےہ ر او

 نآکن ردا ۔ی ڈو درا سرر ےک ں واش کام اتنی

 2 اکا رو سوری اد ار ترس ل را

 اد نات اتما ےب ید اج ہت ےگ 0 !بلرابم یر ارس ۱

 ںیم ےک دہ ےک مو ےہ فرح ں ادا

 کاخ ےہ یک قو ابن رق ےک یداب آیہ نم
 س نر نامل اد روا بام ےل گو امد لرتک کى نوا



r 

 چاه نوش ہزا اک ان ےکاد یب ےس ظر یر ارس رب
 ۔ ںیم اجو ہار یف بس ےئل ےک نامہ زوم

 تع نرم کل ما ایز مات ورد اپ
 نا تلخ کس جی اب یکد وس دره رپ لب ع
 لو نیوشا نسل کج رب لا تب کد رخ
 ی وار نا تریخ لاکر یو هم نوح مر

 ۲ ہبط الا یم السا
 ںیم مالک اد ام تب رام هد ید

 کیم مای زور ہدرج وا ادب ظ ےس بسر
 ۔ایاڈرصت فا

 رک راک شر نا کم نداکدبل وا ا یر وا

 تر سینا یکن رک و اد تایل نب لک ترم
 یو باک یوم یل اود باردا نوک خراب
 هم ابر ۵7 یکی دا آر سخی کہ اصلا اچ ےہ محی ال اص از تاقرقمتس ید هل
 هپ اتر رسمی ہشام آی نیک نگر باطل والا یر ھت اد نشا اک یا

 زن ماق ار سکه ےب یک کر پیتے زد دیو ادا یک
 تدريس ہیک بوت للہ توا رھا: بک



۰ ۹۵ 

 مش مآ
 هی کار لاببتراب حج کد اط اع اکی خش لیا

 تک نام “راہ ایگ ںی ےال و هو دف فر
 رس لب فن ناضا یب ناسا ے اھ ر7 ایم یس

 ہں رپ ر دا وتو« رو دره ںیم ےئوہ لشو سیم پا اس

 تعبیر سا ست سالاد روا ںیم تبحع ہن ا کے لام

 فا کاپ کت اد سومو وج ےس لوٹا یکم لو ہوگی ہی حت
 نا سکا اعو هاو( او کنیج ےب بو تثر سان

 رگے وما ات. یکی ی ساپ ےہرر اہ ےس اہ ان ج تاذ ر
 : م ترس تک اطا ا عرطرس چ ےساآ

 کیس راس ےک ر ۳
 تراب اکے ام اج ایزکس یان رپ تستر رد ںییےنادھب
 ی پارا تب یں اج تہ تہ قا ۔ےئام زاطع یب تش اک
 کسب نت رتربو,رارا سم اتا ی کس یم ےئاج ےس زر

 اد سا میرن وصق یر | یر س مرکب ی گیر رم
 - ےبرایت تاپ

 ید اف گم ےس بلاط اکی مت ےک ترامس سار فکر

 رس یک اہم یکے کار او عت ل اہیں کی اتم ےس یک ١
 بِ ارلا۔اتنن اکماکی رای برپا تر یب ےئتاس رے یمو



۹4 ۰ 
 گے ان نامامردا بز ےس ین ےس بوپ گر ید انہ ان بیت

 ہو کات امتار یا کا بس تاشو ےن یراعنا اا

 الا بولا ان ایوان رپ کن ن اکرم کان روا ےس ےآ
 تماما روا سر بس" رک

 ۲ ا 02 راد اود لا
 کردن تا اپ ددا رن رک لار

 ےن کا ارفع سم ےھت ع ور ےک ناکم ۔ےئیہ دف ںیم ناکم
 7 د لوق پاش نب پ اہ اک درک ا

 ےسر اتل تمدن کتبر اک ت نرود مس اپ رک

 ۔ یگدہ تیک لایعد لبا
 در ساق تان یکن یمأحل تر بحر کے ںیم تاب اور عبد

 نانا کنار ہروا۔ ےس ویر هارد اد ررادذانسوک
 تراعسرواانرکس ںی تسد غ وک لو د د عاتم لاد نا ینا

 اعر نک نارو اے 72 اکی اب تم پ ما اربا 7
 لا پا اس ےک تیصوعشر نان ےل ےگ وا نر
 هایم تر مدت رت اک تیک وج روا. ےک شراره ںی لای

 را ایکٹ در فک رس بج

 ۔ںیھنی اب یتسس مدارا اکی اد اشد تر

 راج نم اُ اَدتَحاَب ر اسل ا یب نا نص



۹٤ 

 هات ر ! کراہم ۔ںیہر ایک یکن انا رب
 خو 4

 سن بویر کت بم ے راز رپ کس پآ
 < ورک یی س007 ازرار کس

 اس ےک ناککم ےک ( بلال ا ترطح کرام ۂ ام بصز

 ےک رائی ٹ ہت بریا لا ترطح ۔ ےس ہاکم اقرار ی
 اب غ اب کی سوخ سا یا ےھت درف کا

 ۱ رکےن شیخ اکا ےک روا / یش روا تلزرپ نا یکی اڈ

  1 eرک را حور اک اروا ترش 2

 نج ےس شاد سیم میم یاب ےک ناصر ضرر ر

 ےن سوکت ع اج سا یک مد بادو رپ اول ےن بصف
 ای اک یت ایل رک ات رک دز ی السار وط یر ہاظظ ےس تقف انم
 ژاکت سس - سکے سن ز لا ماسک
 را ابا ںیم یکے داف اتم ےس ںیہ ال ولس نم کا مارشل ع
 روا سد تو ایہہ رک ل ط اب ےن اس ےک نح نیل. یت یک لا

 هر اعمر تاب سا ےل سہی 7 ارور سو ولر کرک

 لپ ایبک روا هدر اکگ رج دباس ےک ن آب ایر



۹۸ 

 ۔ےگ سرک ہو اراک یو را ا گناباد
 رام لٹر

 یم مزایا لم مم اب تا نوا

 : ے رات رک ین من اک و اکے نواں گولن و نا ۶

 شف اکی کن اس درب یک یوا سج سرشار

 لک کل یاس ہی ریلی ےس سا اک ؟ تام
 نخ افتد ور ال ار اص ستم لوط سا ا کیے

 ا ااا رانا یر تام تیام « ترک عش

 اتو هک به ماقتا لار ےکاف حا ا 2
 ۔ایاز یدکی ادر رک

 روب 7 7ھ تیس نیلرثت منم
 IE اف عج اراک کیی ےس برع ی اہتروا

 “جر د زاورپ هد نیل تی در علی تا پیرا

 ےک ۔ںہتیبز ہل سناس سم یگ نل یکن مارک پ ا وم ں نی

 ایٹورکں و ال کوا مال ہک هد یہ سے نا قا

 اکی عاد ےک سارا اپ ماند طراوت س
 ی “ید! م

 رگ رک هراس ترور 2 2 راز اسب وو

 نیا ادب ت ور ں م ڈا و وزار تالف ون ںی
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 2 طی ریو یو درا تب با اس ےن وس ت قفا یک

 لب سرب سال ےک سرو اک ور سر ےج ساس هک میر و

 وام لار ته شوک ولاد ریتم
 واتس اہ شکروا ےب لم م اگل رصاے تر مال

 اکو اضریزتن سا ہگای رک د ارا یم ےل س ب١ اد متر کن رک

 یں زا ں و نم نل ا کا درد ۔ے یوم با رٹ رواد ارش ا
 کندز امت ار ےک ی راو اوہ د بز کبر وا تام و سارح یک ز

 اک دری اچ یگے سا نسخ ترم ںی ہر
 ام ےہ شا اکے اج تست

 نیل ام تر چ ےس ہو ط اخ یک سار اقبروا قضا ام سز

 >۰ ںلزتف یم این ورو انک نمو کم ان ےک اطر پحد وسقط اکں تروا سای
 ۰ امانی اض اہ ےہامر کف اص ہار یکی سرو سا گرا روک

 ااجایکد کما ےک اچ ںیم حر الل ی السو هات
 ےضاس کانون نینرشم ی اع یکپ رر ےک دا ےہ
 ملا ذمے یک ب زو نادت کے ای ارکس انٹر حرط سا
 را یر سکیم انشا تیت یا
 ٠ درک

 7 17 ارج سل وص, ےک بیر رپ جے رم یر
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 » ورجرم یک او خم 7 رس 1 ات شر و ہل ریو ےس

 تاک ناجی کب سارہ ن اردارپ اس ےک سا ل اروا ےک عین

 4 7 مگ ےہ رر

 (هشر مرّت کم لس هتتهل ۱
 ۲ 7 تو ئل اڑ را نیک ےس نیر ردا

 یدک ڈیم لب یر وکرم تفت دا ںیم مالسا
 ترک یم راقم ےک تعامجز اور دل ہو ارم بل اک ت

 < مکس لب مایع زا تفت نند ردا
 و غلم سرا ۔ےس ی ادا نح کت باع یا تیک ورش مگر اروا

 گم اس یکم رو اراک ریٹ کس سا اکب سز تعاسا

 دولق یک ھے ود ر اب ےس بس ام السا وک
 را کیو کک لیس لو آے یر تر ط ساغ رک ا
 شکیلا فو سرو

 نیر تان نح تمساح کیر زا خراب ور لقب عا با
 طب تسرد ترم ان ام کر اول مر اقم ےک رم یکے ےک
 ہوا یگ ایر سرہ ات سا ےس سا ےب یر ورع نااطم ےک ل قع

 اس ےک کراس دل ١ ےس نو رک



۶ُ 

 وج

 ا

 ١ ار نیش یس یل ی کنز اک یز
 ۰إ اپ ںی انہ اب اھ سیون متال نرس

 ایان ردا جام راب دد ی سان اصن لترا

 رت

 7 05+0 ہد ےک ی السر اچ ے السا

 - رس

 رک لا کر اک تن ہور

 "یار ترش تک انک سو لاو تلخ

 څر تراش رت ” رن السا السر سے د اچ تیز

 ۳و عا ےل کین یگدرکرس یک سا ےہایگایکہ اور هک

 تر و ی کک ےہ
 شیت ےک 7

4 

 7 کلا ےن سیٹ نس ایام یم د ل امرا

 لرو لر می نی نهان ندا یک

 را اتار ںیم شوخ سا اس ےک ل ا ی اف تست اے اش

 ا ا یک و کر ت ہں لسی اےس لرو ےس

 اعم نزن السد ول رغم ریعااطص در کر اچ لس یر ی اند هل
 هیون کز نت ےس لا اتد گنج نزن الس شاذ ےک 3

 ۔ می مان اک اد اےس باج یا ےس سر ارا



۳ 

 لکه ںیہ ام سیم سرکش مال رو ۔ ات تم
 نور نہ یر بم ص سو کهن روا ؟ ین تیز
 یو رس ےن اف ںیم نایسیرد ےک

 ےک سا ںیہ لس ےک ںویز در تن یکن د ےس ٢یک نیر

 ےہ ساروا رود انکی گز ز یمالس یکم تارا ترک
 یں درام ےک سا تبار اما اکب ا ےن یبا یم الا ات

 ےک لیلا عاع ںیم تن الط نہ اےس نور شا یشر باطل ان رم

 یاسا ےس ہد او ترور ےک کہ رولع ےس پیتر ید رک ت و

 '” لرالا جی تست سل اسرع ہنر ود کم ادا کات
 کرب ھر ادرس يا -اتک اید نر اکہ ابرد ل سرو ےک مرر ا

 ر1 تاوقاو ےک یئالس ات با ےئل سا دیگر ات یر نص
 طی ریمل ورکر ہمت او اڑی او کاج ےس نس

 روا نبی کلب لرے بسر ےک اج ریش

 گیج خرم ریز ےس نیر کی آے سما دتا ےک نیر
 رک گیج ۔ ات ایک ادد ےک سلام ر ومد ک دم لیت ےک کہ د ارا

 روا افت نح ہک ی باردا 2 بک سالم

 اکی رک سی تاد ہیک اوہ ےہ کرج نادیم نایک لا



۰۳ 

 ہوا الہ
 ناس ےک ںزئادلساے نل ںوطھ ا راب ۲ںیم لار

 رکنا سی یر شکم ای درگ اح ماک شو نا ےک کم لم 1

 ۔ کسر ہدام آس بج کاری و ۱ یارک ےن تیس ارشد

 اڈے ےک ےن کوڈ ےک گ آس ا ار بو کیلا لمح مہ
 روا قد یر اط تم هرم بالکل اب یمالس کش سرب کج

 تساوخرد کج ےس انجیر هراب و د ےکری رار زوے ںومن

 ہدارا ےک سامح ےک رک نم روف -یشئایکی رو ںیم لاسر ابرو یک
 ۱ اورا اک

 تاو ۰
 فردا لنوو لرش المو فک سم ےک سا
 ن: ووتر ۱ ہد حر کس یمن یس ےک یاس او رغو رفت تاور ٤

 نت روا ےہ د باہم اکن املس تاو ات ےک ممی اتا

 ۔ںیرد روم 70 تل

 ٹا ور بس
۳ ۱ 

 ت او ر وے ےک باب اس ےک تف روا لس تیا .

 کن ےن ئ ںیہ کراس کد د یک ریش یسک
 ۔ ےب لو بصب تز
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 مسلما و ۔:یرح مس

 ۱ ر نل عاتب
 ۔رصال امار ۔رحٴ۔ن ارگ نافطخ-:یرعسلس
 ۰ ہربل ار ۔عاف لا تا ۔ےط یب رس

 طور ۔ قاط دم ام ود ۔:یرھب ہک

 ۔ "ھم ماغ نایک یب ۔:ی رک لس
 ۱ ۱ 27 2 یر ہک

 ۔ فط نیم کر ۔ تو ۔:یر شم
 ۔ کرب + کرج لس

 و ارل یو کیک ت اد نر اوپ موم ےس ق لا 7 2

 اے یاب یک اف ےس ساعت ب نال ےہ سنت
 نام کرک رکن یہ کہ اد سم بلوار رس
 یر مون لبه ےل نیشن باس ےک تعاج رای ماسک لع
 تار رو ۔ اکر کم ےس نا کس هدف اب آی ےس یخ
 ؛ نان مور لس. سمی اف ےس کن تور ایش هوالع ےک

 الوند نوش رقم اکہ شکر طاها
 اش ارم ات کور یک ہ ورگ ا دوا ہار طوطو کے ذی ےس
 ر ال سوچ سما تمام قم ایمر و ےک شب وا ہک ارد ھل

 ۔ -هبطاپم ال اپ گنج بک رخ دیر هک ےہ بیت

 کدو



۳ 

 دو سل گرو روز اوم مان کف ےل ےک ترار ص ی 11 اطاکم نب

 یی کں ودام ا ( کہی نا سر رپ ایک لاک,
 10 ۔ںیئاج ےہ ا ارز ےکےلر کل اصیتس کت و یو
 11 ای راج لا سرو لمر سط سیار دو اس کن یی درک 2 ےک
 اکں را هوا طور ص رکی ب وام 7

 ات روش ےس رکن کتش اتم ام اجے فلک ےک جب ےک ادا
 ی 7 سست درب

 ںی ٹک

 “ت02 ںیم نیر تازو ضبط
 دم کے لنا گو ضیا درس تر

 گر ها ب ابا ناس ےس رک نیم و رد ایک

 درو تس ناهار یو مای يا
 ۔ ےک ٣ زاب ےس تضل روا اک ناتو طو اپ رد ار

 ےس سم برم نوک یر رم تقی کتادزخ ضجر ۳

 یتطاخر تس راے بارد ۔ ایدرکہ سیر کنئاجا ےن یک

 خب ن مند یر زہ ےک کنج ایک دارا اک قر طا ۳

 سو یس وکی آل ی مر یکن اط هرز

 ار رد یک اتو که س ۰

 راه ار کت شات نی تمایل



5 
 0+0۸ ص۶ قرا تانا آگ

 یاروا ی گاج م د باک ۱2 رر یر سیو برات

 * اپ وراس اک تا فرص ےن ںو مل تام ات ےک

 12 اد ترس کام لدد ار کا روال دو ےک ن رکن وشو

 بن وذ اروا اهمدراخ لام ای گدا آی کں زا السبح رکےن یر یب
 ےن ںی اس ا درک نوک طا دارا ارکان با کاش
 ۔ایکپ اےک گیا وا اک شرت راس نیم

 11 حس بنادر 2

 ہہ تر

 ر سیخ قلطصم او ظر و “باز ہم ا e مانے

 ۔ نل اط - نی کے
 ںیم تاک لانا لاک نا برفت
 0 ام لس

 یارک ۱ ]صل
 لرنتی رب نام ےس یاس ید ارت توی 2

 ۔ےہ سد
 ثیراعا ن نی ةر یتش رس وز رس - یر ہل

 | رسا رخ هرس - :ی چپ مس

 تے ںیہن ر اب ےس لسی یس ۔:یر پلس

۹ 

 ہل

۳7 ۹ 

 جت



 ھر رسم
 یی ر کلا سا :یرب رش
 ر یم رس شا مر عی: یر هل

 2 دم لا یر باپ 7

 نس یر داد اش نباید رس بلاط یا نی

 ۔ یر ملن ور رس راج نہ رر تاد نیل رس

 نب بلاغ یس ۔ دعس نورد رسا ےس یر چہ سش
 ۳ ک7

 ری ب بسر خرا رس ابل رس ۔ :یرگ مس ۲

 سوار ےگ نزار اعلا نہر رھ 7
 - قم ما نب بطری کرم لام

 سیہ تب یس ےک
 ریز نیلم اس ر نی ب ای ع مس :یرک سلنس

 اراپ ا تایئاد

 ه9 ےس یکن اہے دا ےس رے دای ب

 ایک ای خا ےن تر وام کرک نباطم لس ترم

 تالار سیار + س لاتا ی کردا ہدالعےک سس ےہ
 در یس ربا ےک کج رم ترس کی مدل

 تن از یاس سز یکم السد دار ںی



۸ 

 هر رک هر امت تزریق
 , یابی ےس جو لر وما رسد کس تا اتم د یک

 7 و 7 ر الا

 یو سما یک نا پرس پک ی فلش اب ےہ

 ٠ و
 -یقئاد ترتر یک السر کی ہا تبان یر زس رسل “

 نو سا ہد ےھت ناز ظذ ام کج رب ایم اس اب لاج امت
 ترق ن اردا ایدہلوسد ںیم نایمرد ےن صخشےلاوپ یل ۔ ںیم برش
 ۳ ارا توام اچ وک

 ی ولا لاخ کرس دونی رس دم رس حر یا ۱
 )ٹرک اس مک ج ید سود لہادوا ٥ رات ؛لض لات

 اور ناس گرند هسرثر ےس ج ےک ےک 2 ےک سا

 هوم شیپ ےک نوا ہنوز شا یر بیخ تراک
 ۳ سواد بایماک ی ددر یل

 ںی ا اہک یکے ب دطی ررضت مرمر لس یا الا

 ۱ - و وه اود نیر صادق مو بایت ناس ار

 ے یاس تب کیک مک ےل نت له ال ا
 قوم السا ترش لٹ یک ےک کس سا اھ ای

 ۳ د ہدالع ےک -ئ- -37 ات ےک آی سارو اپ ضر

 ےک یہ ایس ںیم واک کت بر ںیم لم یب طا یکدم

- 



۳۹ 

 : و 77
 93 طس اگ ام هی 24

 کت ر اوان ا ےک ا بب تے ضخیم الس

 نال ڈا تعاشر یر مالک سری مالا رشد
 میر اجر سوم جیل ورن سہیل رز ےک صماشا

 تمل ءازتخزز اگست مس کا اہم سو ےک
 عام نیش ع بار کس ۔ - بر 1

 الم تعاج یک يروا قا
 بله ا

 ےک اد اد ۱ ح یو 2 هو یس تر ِ

 رد | روا و رب سوت ارل الس نرفط

 تنمازو رفت ارس کر سک شمار درا بزالص

 رینالس ا ران ید اإ ںی یراور :ی گرد یکن ا

 بت ید قم » تزعرگن 7۵ دید لب للردا ےک عب

 کرام! پرا 71 ںیم لر دا - -| هو هرم کپ

 ۔ایازد مت ںی ن ےس
 بال کر7 سا یکم اس ؟یرور ہود صو ارڈا ےررہ

 روش نت اي سه

 کام اد شناس و م ےس ا

/ 



۰ ۱ ۱ 

 لوس هود اب شلیک ر ایتخاو۶ تط اترو ارنا مر العا

 ےک گنج ےب ںو اس م رل لپ ریال
 قم سا ےن سادس ات اول دہ کیا ےک یا طر ےسوارا
 بانکی پاک

 ۷ہ موز ےس کیانی کا ایا سینا لک تاور

 ۔ ںوہ سرت ولو ی سی یں ےک اا
 ۔ںوہٹ بر باس م سنا تک کس سا

  -هبآتبز لگ ج تاوزغز تم
 انکار ےس نامہ زط ترس بترا

 گن خاکی رنز بیم قوت هر ضد
 تيم سا تب با تاپ زا
 اتاما ی ےس نیو ترو ھد اب ےک نیل باصم تکه

 نیش یک دق سا ہرئادا لو تداعی دوا
 ےک رطارد مرر دا نواز رر 5 ناروا یاست در هد الع ےک
 , ہا لاڈ ںیم هفت ایح ین هد ید نام ےس ترا

 ت87 0 اینا راز ند یراتغارڈ تطافع 2
 هوا ها دج ی تم لاس سو ہد یکم تام نز م یک اچ
 نگین

 تالا میت «تاوایع (قاظ م راکم ہصح 9 7 اَت اب

۶ 



1L 

 ۔ے ا طز ل تس ی دامسو شام ج الا سط لیک
 تن تعصب اپ رک

 یکے کت ب خو × السر گو کرو بک بور نیک
 اج ربط د رب ذناچ ےس ےنلاڈ کارن اجرک ہم

 نکا ۱
 بسا وس

 ؛ 2 اید دولت تب سر س اج تل عاتب د e ینا کرک (۱)
 و ی رگ کت عاشر کم لس ایم )

 رپ ےس سکروا بلد یم تر جب ۳
 ٤ ااف مایقز ود تک پ٣ سابق ()

 ۱ پرت کس رس یہ ماس مر
 ؟ایکںویکہد ار اکر بام ےک یب ہیلع لا یل ےن نیم رب (۷)

 ٠٠× وافر کاج («)
 7 ید ںویکردا کک هد
 ؛ ق١ز تک سرر کد ے بمن بوٹ
 ؟ور/نایبرارق کت ادزط اد

 رام و امت یا یار )١١(

 ؟ ےب قرف ایام برسد هد اکر

 

۳ 

-. 



۱۳ 

 شہ

۹ 

 ۱ او رو ۱
 ےک ییزو ںیہ ناتا زہد کے اھ ہک ںیم رابع شک ں5 7 4 2

 یکن اکے ی زط سا ۔ں جف ترم ےہ یئا کن ںایسرد
 رپ اتے اج کے اس تین نی کت ادزخ ربا ےس دن عہادا
 2 ما کت وا اه ور کت اوز ناک تاجو موس

 / ر

 نورك کیل هنااا هلذ ایر لب دار صد نر ا وک ی تود چر وا ر در
 ( نزعل و ۱

 یس 7 7 ناح ییا حر شرت رزومه رودفس قو یش یش او احد کد امدا

 تماس رر تم وع هدر اروا الپ ےس بس دلی ۱

 ۔ایو ره صلی کل طب حتی ےن وا ے یم
 1 ہرلکن درب ای فراح نایک بک ما کب زل کید رب

 ry سکس یکن ادیم اتےراور بز ےس سا ےئل سا

 تاتا ۔ےہ قادر لم یش حق حس تس ےہ یت سم
 "ا اس ےک تاو تکو م ہر ہا اناج ل تیام ےس رکا تک انک کے ہاکی ماعم سر یضا
 , رکے اکر دار اولا جانب یت ںورنازور ںیم الی اکافر
 ٢ےہ ہل لضزہر اعم اسلامی ےب عن ادب هرم پت ll گل



۳ 

 ز باس تر ووا دا رب نصف ام ےس نفس سا دن اک

 یل ایم اک ید صقل ےب | عج 2 رک ر قلی ڑ روا ۔ ورد :

 یر باج نرد کروا ےس ےہ ےس اگل تشکر برق ےک ہنی ےس ےک
 کا ضر ہل ےک تالاع نا ان تہران کرام ٹو نوم اکا یک
 عمرش اورا /ید تزاپا یک اقم ییکوکسں ز الہ ےس ایت

 ادرک دش ابد باج اکسس دا
 فر اکر سس ا اتت تلار ےس ماش تراک اکہ گل ا کی ہو

 کسے اوم روزگت ول ہد یک لک رار

 قهر ے کس یی که سرک باکو تسکں اور اب
 ےہ ھر ورم نیان | یت و مج ےس لح ےک تر ات سرب

  ۔ےئاج اپ و رہ اخ کس ا اتکا اج آف اپ اکڑ اب زاس

 ںیلرظن ےہ شوم ین البا کار بسی
 هم و رو اگل ےل بار کن راک مسیر اروا

 گیر گم درک ور شرب ات ہیخخ ےس ےک کای نکیل صف آب
 ےک تر ابن اش ےل ا ۔اھر اکو یار لم ےس بس ےل ےک

 اج ناس ےک ناشران یک اج یم رس یکن ایف رم
 لات سا باس مات انپ ا یک ےس ںیقر وع ہد الع ےک ںود م مات ہا
 یل تم نام اس ے کر هرکی ین درک

 کز ور سم ا کا وقف اس ےس ا بب ناسا 1
 ۱ کپ 7



۳ 

 کک سررکل سی ےس ںی تع یک اعم اگلےنرم سیم ورک
 ۱ . یل القا

 شا لوسرای ایکس ورکوم ا ںیم سد ےس لو ا
 ۔ے ال اچ ںی ادرک کر لیل تر اچ ل ا نابض
 تشک ت الام د تاتتادر ےل ہیلع شا لم مرکب.
 کی دو زا افتر دف ات سا ہک واشر( ےئرہ 977

 - لو ءارر اس ےل ەد ور ومر ایت اش اج را تسربع

 تاجزٰی ا اسورہ ےب ما عا السر قوم ننک کن اضمر
 4 > سرکہ سا ل روا ٹنوارٹتمروا 2 7 ترکمن 20

 - ید درد ساپ 7 ےک ں وسر اد ےرود روم

 قم ےس رن ات ےک نانسی ترس نماز
 سے تعا کیا یں وال ےن سا ےب ںیم کات ان

 ۱ > ےس ریت یر ذی ددا چک ہار ین ترن یک
 رک رمت ےس ہنر یر کام نب بک ضس مس یش

 ات ککاک نج اکر دعتم قر ت راکم اف او تو اور ےس

 5 ۔ال

 مکن ده تے سی ڈا لم مری بار
 زر یم دیک شن بو ا ابا رقم نیا ابا ںی د کہ
 ۲ ےہ اسکر کل من اطر کر نامطعم رر1 ء ےن ضحلدا نام رر شب هل



۱۵ 

 ۱ - از اکرم ےک
 روی یر افر نیم رفت اور لک ا بت ن اا <

 - سد عر الط اک نر لا الو کرد

 فن را مد این مريم بر
 باب یوم بم را ردا یز سم رک ص خیام ےک پس رب

 روا شو ےہ رو | دیک, بر شک جانم ا نص ام ےس

 ےس رکو س ںیم نوکر ار کا ہک کک رط س ا یاس ےک یت طط
 هر و | تنوار ات ےہ شا هر زرس کلم جت ر اوس ہد اس روار رس

 ٠ اتام ك( اسو اسوا *
 ںی کر اجو ورت ےگ اب ےس ہر بح یلخ نا ےس مر

 ےک ےک ا لر رح ناش ےک آرا ان | نم ی رع روا درت ن
 ۔ ےل

 اد سرکس کی ک الطا ےن ت ماه ورکی الس بج

 لنت دا ۔ےہ داس نزیک نہ نادر
 ۔ اکے اج نم بدن ات لگن وسر اب لک کی د ع لطاےن نور

 اکے نرم ع نل ےک ہروٹم روٹ لر دع رکی ن
 ےل ےک کنج شرف کا از د اٹ سس عاج ےک ادا یر

 هل ے ار ےس اپ رک ڈس ماس ےک لف ات ق رات ی بن ایفس ارد ١ سم
 / ایام ۳/۸ کا ےس سیم ں وود نیل شیوا دف ات ےس ری ید



119 ۲ 

 رب ۔ ےس اچ ار اقم اک کوک کو د سد ۸. ےس ای از ہدعو

 , ےب نابت سدنات ترم ماس کاور ےس یب لا اس
 ےس یک هلن اف کے یب بسم ایک عرع ےن تاج سکا ےل سا ےک

 یا همی ست نیش رم اک گیج ۔ اج کت صا
 تب یش م یسک ی اد با هکتار مولع لرز ےک یاد رک
 لے لمس نکس کل طب ترا ار لب اتم ۳ رک

 ورک قد ص ےکرکس ول ال ےس 12 ار سلب کر اہم ےرج گپ ۳
 یہ اتم ےس رات ےس نیت ےن نراس ےرودروا نا يترا

 ہا مرگ ںیم عام اسد بر کاکا ددا ید ار یو
 نون کج یر 7 هل بش ےس نیم ےل ےک یر !یلغ

 لب کی کر شاد ایف سورس ےب یک تع ام ےس سرا ےہ طاخ یک و
 بک" لابی ےن نر شا یر ددسا یر ارق ہک مس ںی ار یل وک ای

 بت پرکن ںیم الس ریا دم مقر لس اید
 رت ساتر ذات امضا لکت افن ك بک ت اٹھا يرمک

1 

 ال فرما سام گپ ها يک بر

4 

 مک حا ا او مر ورم هم ام 2

 کارو شاٹ ڈاک ےب بل و راہ سیم یس ںورا اج ےک
 ےس فا رام وضع مر
 هد ب ےس نا اتتد ےک تیم لکه اج در رن

0 ۰ ۰ ۳ ۰ 

 ہال نشر او کر ماند م۶۴ او دم ناس ےک نزد ےل ےن طز برتر ات لت
 ۶ ۳ تپ 1 2 ید

2 7 £ ۳ 2 َ 

 چ



lé 

 ےل ےک ہل ام وخ ںی ناد یر کل رب 27 ےک کک نج رد

 سالم یردرش ےئل سادات ہرمز لوک نا کور
 آب اکبر کن ےس یر ئات ہدامااک پک
 امر ہت اج سا ہن ےگ اچ یک واع ام تا ےس ار یک
 ا راع کار یکن ےس تیر مخا زم وت ےھت یر املای بروا

 3غز اعم نبر عس ترنعف امکد با ینا عر که سران بج
 وہ ایایک م ےت ےس اج نام در سز زعم کرا ما کم کس
 از سل جا ر تای رد ےک ےس سیر صخب آ

 تمت کپ اے ال نایاب پ ایل شو دیس ترت ل 7

 ملک ادخ پہ ن ایکو کب کب ا ؛ ےک اح ودصم ےس باہ یک

 لس ایر آے سیم شی و | تماذ سه سا ساظرک
 آل کس ںیئاجد رک نحو ئاپ دوکس ین کی د ر بل

 ےک نما رو ارپ اس یس ںیہ کب کہ کک دعوت رک
 ےبردیما ےسادط ںیہ نی تہ د مد تہ ان حاطس کس اتم
 . اگے رکی نکس مپ ٢ے تمارخ کر اپ ہد رک

 (اعیاکی ر اکا دن گرما بحس ملکی شا هع مرغ
 ھ تراثل کر کا و روا ۰ 7ہ ےس شوٹ کر اہم وت کد ۳

 ہایسمر نیر دیو انصر ستم ےب ید اہل او ذ ےن 24



۱۸ 

 ۔ ںیم ساو سوم کالم کو

 وو E هار "ئ0 5

 ۱ ید رک رالطارک یر ر ایر ص اق یا ی ناسا - | رطربهادگ
 تا اسلام ںیہ تجاع کک نج با ایکو لضامرعتہک
 سد i کن وداود ٹیکس کرد رہ
 انا راشن سا ۔اتک یت کن د ساوت لی اس ۔ےرتہانپ
 تیل ےک شو وک وا با کج یر رش ےہ ای تق دک
 ۔ےایمم ات بر نا اس ۔ با تماس -یررگو ربا د

 کر یسبرنااسا لا ارتن یڑر تہ ناس

 تو سے ۶ حر ےگ تم ارا ای ره سم ںوڑپ َ

 رو ہا ےگ ساھ رد رم مک ۔دڑطوم رم دم ےس روا ےن اج ی

E 
 رم یک اش برم ارد ی یتا ری یت

 تسر روا - ۔ای در ا ےس گنج تشدید ےس هان یک رم

 ۔ ےک ےلچ ںیلاو ہک ےس یہ

 اکن اپ تر م ےک ںوف الس امور بام یبا ل اعرب
 ی تمس اج یر ود دد 1 نفر نام اسد پس

 : ین اروم گشت کورٹ اکر ازم سکا ںیم

 رال وکم ےس وا رب سٹی 2 یر ںیہ



۱۹ 

 ہلال رکی مون ںیہ ےتدم تاج دوسر نیم تاصرداضبات

 ہوا کنج یر مچی رک اکے نیت سار بج ےس لسی
 تردد یس ین ای ردا ۔ےت ند ںوناپ ےک ںورواجروا ںوئاضا

 روا لړ ز تج یتا اعم ارج ی ر اسناد دش نہ با

 رپ ساک لاری اک وے ےناج سرد
 2ا ۔ےس عجم اک اد یو اب بسر ید از

 لیا ےہ ا ا یرس مار ولا اش وک تگ ےس ارتب ےس

 بیش ےہ اج انت بر ےک ہت کعبے وک ایک رس
 سرا ںیمرکب اہ نبا لاک رک کی طب یہ ےس
 یکبابع ترضحےن بس ںیئاج ےس درک اب ںیوک بس ےک ساپ
 ۔ایلرک ضر ہمت کم ڑ ب ےک روا ایاز دن وک ار
 رہ الا

 ملت یر ہک سم ناک علا نم
 ایگایکل ارس ےہ رمعر ورضرگه گارد

 کیش هک بات طی سود دا اھت اب روم مپ 7ط

 لیدل N ورع ںیم بت یک 3 0 رب

 لرعک تداعسگر ترس |ل رسا, ایک رعروا ےس ر تنوع ا

 ےل تعا کیا یکن مک بر تمام ےس شک
 ےن ؟ وہ ےتام ےئل ےک دم یک زاهد رم



۳ 
 )برگی ساب با ا ابا ۱

 سارا ےہ حرا تک کدام تشو سا حر

 ۱ Ef ابو زور ۱

 م ںی د اج کشت

 یر لا نیم کای کت ردشر دا
 ےن تشکر اردا ایگ تے شل بناب یھب

 ۳ نشو کک ت اعا ہد کم السارکترکس یہ

 مگں ا ساو اکر ا ۔ ات ل شیوہ نل مرگ رعایا لو
 زا ایر عرف کنیز تبرک تی د ےہ یز یکن ا

 < سرب دید لا وضو ےس طا ا سگ باک اب ےن
 داد ارگ اکا رضوا ۔ایک

 کز ےس ادم نہ دعس ترضحوت ا ايم تر ا بص

 رگ ید انب د یکن ابن اس کد اکس طب شال ا

 ۱ ہپاگراوس ےس باجی سود یا پد رد افتد ےن اط

 اک ہلف اف گر همت لالایی کویر ام
 ی حس کے سیاه ام ۱

 . یوکے طس ار کب تش یارک کانپ میل را ۱

 ۳ ارپ و موم ل ایر كا ای مات ود ںی دا

 بس مم روا یر یخ امور



۱۳۱ 

1 

 دیگر ات ن ابا ےس ےک پارس سا
 1 قوا یا ہرے 7 رد مروہ يرد ے

 ست ےس ورم ےک ( ےک وپ نال رہ رم از نرمی
 رد گنج ےس نام لایه دارا ےس ہور نم ہم شما
 یہ ور اورم اپ کاکق یرذ م ںیم حا شادی عرب سک
 رک سو ےس ساپ غم کس آر ر اع یف ایہ ےک س اٹ ایگارا
 رک جاست نایفس با بناب ےل سلاو دو اس مروان

 همان ایک ےک ام اہ لرضف با ۔ایکی کک
 الاڈ نر ےن یر ع ید: رہز یک یتا کای کد بح لبحعیپا

 کا تو فوت بدون یش رس بارد
 ر ناچار طاع اینا اکم قت ےک یی اہ براش ی ۔اگل نیک
 رنو ےک تب اج 27 بجے نرس اھ ےہ ار اھگد کرو زکه تعدوا
 ۔اگلے رکن شکر خم کک اپ نایرردا ؛ژایپ ےڑیکن لاطم ےک

 صف تر زکس اٹ ییگد ترش کل ببر
 ترعد یک اقم تن زنا, LA ی یرداہ سوتروا
 ۔اگلے بد

 لا کک تسرد یف نیضاجروا عرش
 سنو تیر السر کاب بس رخ ےن مل ہیلع ت رای ےل

Jt۳ زایرب تص  



۳۲ ۱ 

 قطری الم ےہ م ناری داہ نیت باک
 ایا یر بلطلاربکن درم ل ترص ےک ےر بارد
 ۱ توں رر ںوبقےن ںورداببیمالسا ۔ےئدہ اتم ترا

 . اهر یر ہریبع تضحےس ںیم ناروا اید اھت ےک

 نا پآ لس ین سن ال گنی نادم
 ال ایر کاک ارامرس ےس کیابم سا وک آه کر کت اصرابغ که

 7 ۱ ۔ایکل یم تر اُم اج ےک ںیم اےک ساز 1

 زا الس اراک دنر رک ی کت رط بی کاتب بیگ ی کت قد ہی

 و ہیلع ا مرا یت د یب ددر دا یکے ر مد درہ ےک

 . گیم تیامسردا۔ ںیم تسارف یم اع مو گرد ی ایر روس

 تم ایتر هه سرکه حر ارم سا دن اس ےک

 کا ر لن نت یر تم
 با اف هدمورج سوت یا ےئابذ اع دره | ہک

 5 ار ار رکا
 مقام ںای نکی یاس پآروا پد ےک سا

 لیان اروا - یلوب ماسکر نشو ملا شا تش اس اؤر کے

 کنی رٹ مات سر اکے زا از ےک نجات نر راک

 کو تر او ےہ ام یخ ناف رک زی اکی راب

 تاب کہ عن ےسر اتش اب اکی راب کس + نه ها کلک

 ھ

٦ 



۱ ۳۳ 

 اے تو ما اتم درن ارد یا کر
 ۲ 0 7 رس ہل 0

 رو مہم مکر در فکر د یہ ی وکر ا کی مک آرا ی یک
 ںولاد ہک ےس ںی ےگ ما ار سس کرد ا ایگ ا

 بیش اجر نہ ع لہرا ۔ یو کوک ےک شہ تق اط یک
 یدک م الس ادرس ےہ ؛ تلف نب ٹیم تع نیل درد نا
 کن ترب لار تا قم ینا ۔ے ےہ ر یں سم

 ےک نا. اید رتب ےس ےس ےہ کہ عا ےک سس اب دار
 ہو ا ا ےس و ا

 زوال ۔ےئوہ کال صف سما کیر الع

 الا کا ہہر بک نادیس ت اس ےک ناہٹسرلا ین اج وا ےئرہج

 رم س اج سی د اصنا نار زہد فن اوم و ورح ی اث ےک

 ا تا ا ات ۔ےئرہ بای اک الاب روا ۔ ےھت حرکت لعرب لتتم السا
 شن کہ تم روا - کیر اڑ کیک رکن رزم

 ر مسڈ ور "رر : 9

 رفتم یہ اگل ت ےس س ایک یر ید اب تیز درج
 در ےب و ر مدد ۶ دو 7 ۱

 مش نوت و ایا فا ا ولم
 ری ب جز ین یر وا مل ای نادد زم لما نم یار
 ےب ارت رکاب قد سا مجرم روا ںی نیم یک لاک
 اگ در < فرز خیار ںی کف یر اراک هپ درد او ےس بم
 دگر کی و ے ےک تلت مانع اراي یار اروا۔ ےگ ییرآرارزلج

 (لطداز تبعنرت  قرارروا ٗۓاورہ راز ےس باطن رکن ولد تراز توام

 ۔ ےہ الاد تگ تسد ر ز کرج ےہ ےس تط کیسا ٹر



۳۳ 

 ی دایمت

 کد نر رزم ا ۱

 امرود تام ۔ ایام ںی اکہ روا ار لرم ترس ا 2

 هر ير زال :AEE اس
 گوہر سا رو ا کسر اصن | رو انب | سس دی

 یز اقفل راوظر وم اہگایلا

٠ 

9 2 
 هپ مداوم برو اون احاایرک

 برسد ا الا تک ےک ہوکر ش رد ملی ناسا ۱

 را ریل لاموکس ا ےبرادلام تاک از اصن مال فہ

 تربص ام کیا ہد کل 1 یو وو رپ وا

 ےبد دا 12 ےن نھ کس وسد ضق روا سر ذی کک

 دیر یو نور یل ورک ں جسے کن آب
 قم گن رتو بز قریب اینو تم یرص سوم نآ

 ےہ اشک رر ا ام بم ذمترکپ سر رپ رخ

 ۱ ںورخ ہے نکس اہ 1 ناب لاش ندا ییا ک

  ۱١و مت ص 2



۳۵ 

 اظ ےک ویک رد سا کول رلس نو ۱ی راد او ر اس

 1 تبار یی سروس رت تام ےس جر السر

 نامور
 ابد قاد امن کیا ناک ی ور ںیم نج رگ ں یم در سا
 کرب مس ےب کر وزع انہو کن اہ رک فاد سا تبریک
 را ا روک «براخ یو ےل ین لیسو وے بیان

 ےس سا باس راسا نور سلب ںیم تدان یک
 ےک ار سان مس ٹولوکس ا روا یا ہلا رپ خبر

 ایک اش ںیم ںورداہبروا ی اتم,
 اک ل دالا ید اتع اہ

 یک امضص پآ راک | رک سوری لورا عمری اک ۳
 یک رو ےک | ےس ےل ےک مٹ ادرک سوکت خام خم
 pe ورز کد یف ارد ےک نی ایش ناق ترث را
 رابه امت بقر ساوت ےہ راک س امتی الہ
 روا ی یر ا ڈور ساات اھت | امت اج یس ںوڑاہ کرک ع
 ےک اھ ران ےن ید بنوا ایک تا رنو اس

 ا ل ررر رر اا ٣
 03 هښساتل O E ار

 ےاڈران ےک ط یک. احس یب کتاب.
 ۷ ےس رو گارد لم ریمل ربا نباطم هل



۳۹ 

 باس ت شرو سی ارو اتو اک ےل کر حیض تضر کیا مارو

 ہیک ترک ےل ےب ےم ازم

 شو بن آکا ےس ےرد یک اپ سرد

Eمس ردا تک ن اہ یز رک فوم هراز  

 نوکے | رند امر وے گا ال نے یب و

 روا +نانبطاےک بز« ا ارے پا ۲5 ےاممل اک

TTراک یار و ایوب هد تب  
 لاقت ا اتر ےن و ٹرک ےک حس ا

 * تصاویر بکار تسژعد روا

 ےک نیل اعل رد (ںینہی وک لل دحا YIU سرب ےک روق

 پا بے رخو ایک ضو ت یلرکروا۔ا ا اسي

 یم ی اردا ای ماا قلع 27 مدد نفس
 الت مالس یی رطیکر تی ترم

 دن اکی الخ ار 20

 مزدا ما اس مل اک رد الف را و

redپو می یل لنا شا از رز  

 ازم کا با ٣ب سم تین یک ی یون لا کتک

 اس س ا ےک ب آب س( اعز بوت ند رم تا

 ۶ ےس ار

els 

 يا



5 
 اپ

۳ 

 رم فلا ثلا و سکو
2۳ ۰ 

 اس سرو و
 درز متشکل مم
 7 ےس شرک رضج ےگ سا اہل پن اھ دیدم کر

 کو دا لی باب تست
 ںیہ در سما ںیہ کر ما ٠د غر ک جاوپهرزف اهدای
 عسل طلبان سو املی کیم ایڈ بایساک عی الس لدا ے
 اید لب هتستسلترک

 دان اک سوک ںی فرم ںییرہ رکے یلص کہقاد
 کد لس تف د سد ہا ایفا کی تان رہ کک
 والس, اوور مےں رہ کپ کن بحاکں درکل دت سال تا

 یادبود | سیما «سم ین ایمسوا کیا روا (لول سد ےس
 سرو سفره ا ایل ماقا کب ےس وام سکه عضو
 تنگ ز ی یرامہکس ئالد تریغوکں ودرمروا
 ہرا ےل رب اکل وع ےس ا

 تو هد رک
 تو اب مات سراج د برق ےک سرای اکے ںول ا

 یکن ایل ار ازکم از سر نت اک ںی یکی د کتب



۳۸ 

 ۔ایاڑٹےس اس کرد والے ےس ےن رال الم یر اس

pes 
 نان نر تع اکنون املس نی ےگ کول اقم ناس کا
 لال نرم او هک نم ت دای یکن قم یر یب
 ۱ - یت ںی ا ےک

 گہ س ںاہر شمع اش اسکن ژ ال نعاجب

 ڑاکس ار ںژ الو وه اپ هرم اسال

 سور اکا ےس گنج کرس وم وکی لکت خ میا هدردا سر

 هورب.هتساهوم تہ ںزا السروا زن وکیل را ادرک حر اروا

 ط نایمرد ےک ہک لورو ا نفاس ےس عور یک اس یخ
 ۳ هر

 ےس السا ال تعا کو س نیتی ےس یہ کہ اوپ 21

 اد اکا سںابمالسہن راک ار لاو برگر بهر

۱۳ ۱ 
 کی گرم راکت ان سار پول ےک اس اف زا روا

 نرم رد سارہ ای ان یکم اسب ں یک ےک ن ہا اس
 از اہ اکر ترک کراس دی ها عع بیک

 کر یز یر یی نادر کری درک وحی ےہ
 رارغاےر ہو ہک ےگ دہ سلوک ےک ل بے لول )ار گرید ب ےک



۳۹ ۱ 

 نا 9ر رووا راس بز ےک غل ر ادرار 7

 هری ےک سا یار تلف یکن اردا کلی

 ےگ سرا کف یف آی داب یک نب
 برنا وسر ای کا یک ویروا ےک ندد رعب سا یر
 وک ای رک خان بوکس ما بو ابد اکو کن ارت

 قادت یکی اک یر دد خان. اج ایکں یخ اٹ ںی

 007 د اج للا یھب سا - یو لایک ار ےس ہر
 لود کا | برم حط سور السار پآلاعرہ

 82ئ 1 از ی دب تسلل ٹر ام مت شا کوک
 تی کج نب شادیع تضوکت اج تا لںدزارن ارت سای
 و ی ر اھ ہقش داف کیا ارز ماکس اہ وخر هرد کیا ےک پاپ سی

۱ 

 ۱ ان سرد ی یم ٹوٹ شورا اک سر ںی اج زود بج

 اها رب مرد شاکر اف - اید اماکن زیاده رم یک
 ر ناسا ید فر ار ها بحے وزارت 1

 دا اب سو مرر جس تیل اژ سو باپم 4 :

 گن ا ںی ایک عن ےن ن یش اربکرادرہ 3 ل دیر

 نهاد رکن ا

 کن ا ےس ےکڑ د م السا کی ار هثرپلر نیرلات
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 219 انا رت کاما ایگ بح یں ںی یف سیار ارم 7

 اس یناسر لس تم گے ست ۳.
 لس هرو ےک 2ھ ((9 2 روپ وت ےہ املس

 ےہ کیا ا سا نارلستسب ا 7ھ" 0 ۱

 دوا لینا لسی نگ ےس نسوا کس نانی

 ترضخ رج یی درا نیر اسب یصر ر لا لیل

 ریوی را ضر نب ٹر ام ترضح مسز تر زط 1

 میک ن ےن یت اک ا سم یئار مم یا ۔ تر رت تاپ

 کب رنو یا کپ اےس سارا کنی ےک بلال

 "ےک یکی م دن ددا ےس ات سک رس ےک و ردا ایکو مٹ

 برے ہر ےن تے رہ ا بم هرچ

 هنر کادر اھم ےنر اکر کر گدی ۔ےڑ رگ رام کیا ےک

 7 راسا ہوای زر دا سل زال ےس سا یب لات مش لر

 Ed 2ئ7 ر نکل یکن رہ یگےروا

 ے کا ت شو رش پکار رکا ہں وا ار ادرک زاد مرت تان

 مد ےکرک صف اک کج 1۳ | ہد ی با

 ایر برقر د اتم ال کن انقر ےرڑ ٹل نالی
 ترنم هتل وم گنا تسلیم بام
 زا خاک تایج قلعه تیک ما رد



۱۳ 

 و نشو رگ ای ی نیل »هک ناز

 ۔وہررایط ےس ےس گرم ریدر لام هم رے
 کرک ی ا ددا عر

 ۱ 1 اپ وضو رک ورا لا ای سم
 کیہ ورک لر کالع ایر ےل انہ شا ی طا ترتبت
 ایگ کر نو

 تم یھی ےس تمرو اس رياست
 ےک الس وا اھ ےک رہ | لی 28 وہ نع شا ی پر ہمت

 یا ریو ےس یش س کیہ ا ےس ںویدامہ مم ۱

 تند در اوخ کپ ست سران بت

 نایسرلایوز نہ ی ےساڈ ت کن اک کار ےس ں وتمتد

 اتر و لات ات زم ترضح الا برگی اش هم ترس
 وا مد اب کش سروس او فا ماسک

 دمای رک اں رکج سا ےک ۔ایگن یاس اک
 تب ےس ور

 لار رخ تام زير عرش لی 7

 تفس اسف دد بی 2 یک کس میسر هرس هر هد شوک

 ری نیم شور

 رس



rr 

 ےس ید س و اج نادم تسشرم تروق یا ےس رانا

 تن ابرو ےن دصتسروع۔ ےن ےئ و ے اجساد ناملس نے نادم

 اتر وعےا کا کے وہ تی نیکستےن ںیگول رک اسایک ایک

 رام اپ ڈیانا ےن سام ایوب دیش یہود ار نادر وار ہک رمت
 ام اک مت سینا کا کے یکہ انس اعد اکرم
  ۱اار ادط «تساز اطغ ںزجوکحس ااط که تم مات ررر س

 حجم برش کد کا که س بسم یکم کلن عع مک
 ملاسد جک کله کس دا یا ترم ے ترو ںی اسد
 ری بهم سد طی! بہم اسر شی رپ نامہ لن ےن
 اطلاق کب سوتے د جرم سا ے راہب تم ین متر اک ادف

 عالطا وک وہ یلمر صرع کیں یر فس ن ایش 1
 یک یت افسوس اک قاطع یب رارط نب تاع
 کن ب فیعاک رق لبن ےس سارت ی جہ ےہ ا یکں اید ایت
 اکس ا بوک زن اس اتم اکہ لب اتم ےک ں وف الس صا

 طر وک رام نیم ز ترشحے کل نا کرک رک اد
 اکں ز لس ایا هدارا اکہ اتم ےک ناطص یب ےکرکر قس یل اورہ
 ۔ارہڈاود ں تو اسی کمي ا ےل لود ان اتم

 و

 مت ناطہ ہل



۳۳ 
 ںیم ےک باس هورطسا دما ترتر ا لر ص ترشح

 زد ےس ںیہ ا انس اپ سما بجی الس ارال
 شہ ا۔ے ام رد لوک لر قلی ساب کا اک

 شار ےک تش اب رد تاماو ےک لطم یر وا ایکر انفرگوکحس ما ےن
 روااکسوہ رز رگ سا لرد سد ایروا اوت کس

 گر ےن نلطصمی برادر ءاشہراج الت ں وف ب ےک ں زد ایل

 ارگ ہب ر ایل کا راع اراپ روا ار رس نادم 4

 تیں درت اب یی رسم انشا بار ےک رف ےن ےک تامر ارگ تہی روز نمک یبا
 درک ترک ن شی ےک وصب ےک زاد نره کنج ےس
 ھچک کے دہ لت ید آں د ےگ یک! ل کاپ ےک حرف یکن شی ریا
 لوے ترکی یم گنج نار ما ۔ےس ورا د | ےک گام
 رس گر روا ایر اپ ٹو اند ردا کہ درم

 بول لر ظا ںیم برع ا ؛قاطصع ین
 س اک ا تر س تطاذح کت شع کں ڈرا وع
 ےک ہر ووا ارگ ات نس رم رات اک ں رو ںوتروع ر

 ۲ بیتی زره تم ی ناروا ےس و زھاع ںیم یون تمرض
 77 لجن سر سارا اکت سان تیام
 شاتر لا بیس اب ےس یان اعم با اف پآ



۳۳ 

 ,Lf ار درکت صا رد نیا ںی دوم کری یر وا تقر ر

 یاب بک نصر ےڑرڑ ا اکی اپ ونار لس لات
 ےگ دید تلی ایھتززحے شومان پک

 090 شر ادم اش اد لبق ےس یا
 ےن ,اوصو سک ال تقو کت زبف میا اشک
 ِ بیر ارس ےک وق بش لوسا لایک

 لمادا کے تع یک سا شال حاحش ےن | بارسا ہک

 روز وتو روغ اے سا اگے نشا اھ یھی لم
 کٹ تیرا مار دا یا

 ترکہ باع حرط سا یا ےک لطص و ل اعرب
N 1اعات ںی کسر رک داف ںی نرس ان  EE 

 نا ےب مر ںی یم پا کا
 مم اص بر ےہ یس یب قیس ید روک
 ۳ سس لفرد ساقا "سس ممه رس ا

 هبا اج از سر م الٹ کن امکں سم ام یک
 ےس نلعب ےک ےک ےہر ى اتر ید ےک سره روس
 ما 0-2 0 2.0 روا ات
 ۔اہ مت ره اکرام اک ات ںیہ یم یہ

 ایر اک تنه ی نام



۱۳۹۵ 

 ےہ ۱ تک و مرا پے ۱ مر نرم
 6 ین ےک سرو دان عو ادم اها مار او تا

 اج تیزر از
 9 فلس انس اقامت جزو ر ی رو لوگو

 ۱ ہی ھر سب اب ںیم تارڑ
  هربابتردا ؛برع بقا کیف ید ر اکے سا
 7 راک ےس ےک ہہر ک ں اسود اب

 ا رمد رر رر کک
 تیام رم لاش

 ایکہر وٹس ےس ےہ یک اعم س اےس یاعلی
 ےب وہ روم کیا نال طض ہلےک لورو علف

 ال عیار اان ےس ل زنا دا
 رود کت روتسیب مس را برایش مر ع ےن غار تضح
 پر کو اکے یس
 ۔ںیمہ رک باقم ڈی اس ےک تفاح

 رز الساس زود باس ےک هر کا ارلس تز وح

 9 ءیماد ےک مالعا ےک ا ۔یروھگیڑ دن _
 ان ورک دنخ حرا یر د رب هوس و ال ام ںی

۰ ۰ 

 منیر نام ہل



۳ 

 ںیم یار یر کس منی یا
 کیا ام ایک نام
 شام سا پارت رپ عالطا یکم حقاد ساوکپ آب ص ازم
 یک یم حرط یکی سا ام یہ سیا اک ادا ےگ ےس

 زط دان اےک نیقن روا یکن دلت یر و ٢ن الس
 تذبد سانپ یک  دنضزو ر یل سلب اش ات کے لع
 لی دای ےن تمل یا ککے ےس رو نیرو بط ضم ہد ای زرا

 وکی نادر مان میخ یا سم ارس ترط کیا یی
 ےن سا. ال ربت تق ادص یکم السم لد خب ۔ایدرک
 ° یر یر انعا ےب تراکت نیا ایمر سری ورق
 درک گجر اس ےک سرد با ےتںزیودروا

 لآ (ینازرف تسر زای اوت باج یر وورد ا
 ےک کا م ات ءایدرک م راس نشو ںیم نیک
 راک ساتن او ں د د نا شریکوم را ںی تار
 را ےہ ےک ا 722 ام پروا ا

 لری مس ںرار رہی نیطخ نسل ترک تم هدابذزه ما بج هم
 سنا یه نانی ا ھی یکی بجای ک
 ترا ید کز طو کے ار ےک ام ےل س١ ےک اتار وم ناپ یر اھ ںیم
 ٭ کیه ن گے ناےلات ےادط عرط ساددا مگه کتک درک

 ۲ ید لاڈ



۳ 

 - یک دات اکت سرش ےس ن رک زاها حرم سا

 شی سوا لوشاود میفش یکن ملت تم سطل را ےس سا
 فک ترطساندسآس نیا هدر واےئاجایدرکش اخ اک

 کار ا 2 اطہےک صف ےک اس ندعس تط سس مت[

 2 اکر یخ وکں کروا ار روا - یی دن یک لضوکں ود ےک
 گور اشک !حرطسارد هات رد
 ۱ مہم 7

 تلتن کد ہں امی ےہ اوربل رضا سادت رب
 حلق ےس ہر اض یک تطافح یا سو مدارا لب
 ںی نانو ان نعت بس صح ایکن مت هک
 لو اود لر تالے نزن اس رمو وہ یم رک ںوعا
 ال زلال جو اب ےک ےیل رکی مر اعمر وا تیر تورم ںیم
 ی اس ےک نقف انمروا بلر ںیم ں زامات ید اٹک
 روارور یردا ےن شر سه دام روا راھ أرکن ال قسم

 ےک بام ق دنخ هدر انب ہاد ےب ےس رپ اعم وکی ا ترت
 ادرس ]ام ست عام ی الف

 RGD yal رگ

3 



 : ثا
 ۳۸ نی دا

 ام کن یاس رم ڈ و کا نباص یہ ہت ےن
 ارش یوتاب سه رعا ہم کد روا اب کدام اکرخ
 | شه تم دوس ناف خر کام ےس
 1 از دا را ناگ ید باعا رک تیا ک
 2 سرا نیا ےس ترس ےس ست "سم ول ریس
 | اتل ی الس کے رر بات

 میلا ےگ مارو توت ات کنی لوا ےئ
 رو رب اس ےکایند بسم یکی د نیو نره یار ےس
 ۱ ںیہ باقم ےس کک طه جم راکت یو سا هدر

 _ تر سی نیر لری رج ہیڈ ق ان کی ریل مکس
 ر ۱ رپ

 ٠ ےک کیا ےس یم تاقححےک راق عح ےک ام باک قوم ٠
 ۱ روش رام ناری تر ضعف 221 رش سہ

 ات سا رز شاسی کز لب نام تدا یت یکن
 ار ےک لیلی تلا نشر کی بس سا ہا بے سارت ےک
 ر۷ ت اتکا یکے الس ترک د ساب ےک سست 1

 یو ر اهر ار اک م اش ےس را ترمب
 م دشت ن ب اط هل



۹ 

 وقتی عالطا یک ا بحوکں ویو تم ات رزرو ت طاس
 رک ود کا کورت اتوم بدم لس شر یر کی کدام یب ےس
 سیا ں زور دشورا ےگ ےک کگینمڑباش )یو د ریا ےس
 رور یمالس یم ناردد یر عرش گرا لر

 رم بل اط ی ا نب ار عج تری رو کس ودی ان
 سا ایل ل امہنس ےن نوش رک مالس مت روا ئگ کارم
 و دیشی درک کارڈ ےس تا اعض کرک رکے
 درس ادع وں یم اج وہ یش ی کہ رار اہل ار اوسو کز معج رت
 س نادل رک یرو ت اپ دیه رد اتار ادرس ک

 ۱ ^ ںیلاہداوس ںی ب اس و
 | اباد اک اروا اوہ راد یک زوج رجب ےک مصر هک ۱

 لا سس دما هر طب تر ار رک ک
 و
 یرادرسذ سا فوم او د نا ش ار یخ ترک رت + تو

 ہے بر ےگ وج دیش یھب رد یر ی وار الامن وک
 مترو ای ےل سیم ابو کہ لس ےس نال مرا نب تب
 ںواروا ےب ےگ ؟درریلد نر لاڈ ترض بات گرم دیش یک

 رگ ی الس رد یک اتم دا ایش ےس کج نیر روش اے 5

 کن روایت تسر رب د ےک سارد ا ۔ایل اپ هک تست نر

 اب



۳ 

 ۔ید اف تام
 هر لیصتت تارتا مات یو لر رواد د 1 وم کر ںاہ

 ۱ 2 ال و نزح تیام ےک ب ۳ یکی درک سان ارم 7

 مال اشلے نادم زہ ابار روا ایکن ام لاعاکم السر اتام
 ۔ید مٹ ری کپ ےک شا تیس یاد نیرلاخ

 است اتم اف د اور وکر اسے باعا یسک کی

 او سیصد لر بسی
 تو یک اعرو نت کن لو

 تورها امرگز ںی و ابن ےرنہ سے ارج )0

 -ارکد شرت رک نا. لوتدایع

 باد اب ہک ہر ترف ی ک ہر
 ۔انرکس نقی غل اب نر وا ےب یک سر

 ۔ان رام کس فن تڑ رب ید ( ما
 ا اک لر پار اشو رر مہ (۵ر

 دب دج بذ ن ایم اد سل حط یک ورن رر راوخن ایک
 ا سل نیٹ ر کردا 29 روٹ ےس لد ست سا

 مصلم
 , اراب 20 7ب ہلا ےس ےس سم ت ادھر ارب وع

 لیتر دیر ار کا کراذکردا ریت س اد یک املا



٢۳ 

 ںیم هرزغ سا ۔ی د مات تصر ولاد کروا ج ین ت ہہر ک

 ےک لٹ وام اک نج زارا ےس سیم تانصو تاک ی الس ۱
 لا رکن اف دزنس ےس اید راق یلرذ

 لک پاک س ج“ ےےررعد ےن پ آہ ارم اظ ےن ہی اکہ ایک
 برات اعموک س روا ایل: ماقتا یکے ٹرقو و اب "افق ایکو دارا اک

 ال دا رایو زر یکم مالا فرس ہو روپ ام ےس نج

 ر اس ےک تست تیک وزارت ےک نی وو فک
 کرا نام“ اتر طور وم 7 ے ورک ن دشس نن ٤و و ۔ یل 7

 دوا شرف افق ایا اکی سرا قطب کک نجرکے سا اید ےہ

 وا نرش نی یکی دابن یک لب اقم ےک السر نیرو
 ںیہ هری دام لنگ ور ارے لا ےس ن انرط ےک اوہ
 ہوگی تاک کرلو کک ی لم تر
 کس ساید لند باع ےک نا ےس نام دا رہ ل

 ےگ ےس ر بروم ی درک کپ شودروا ت اص ہرایز ےس چی

 رتا یوم رک د اال اک ای ےس ٹر ۂاع اکی نارا

 ل۶ را تباہ ولیم ل 7یک ملا لیت ں ی

 از ع ےس ےس ایک ۷ را رول ست ےک لںوروڑیہروا /ںوعڑ /ںوک

 روا ےاچ ناکہ نوکں وتعر و باد انسان ای داف ید اقای ۱

 ۔یکی در لاد یم سج ی اس ےس ےک نیم تیپ



۳۲ 

 تالارس
 . ۹یتایکءادت کن وتاج یلاو ےنڑلردا ۽ ای شیرک تاد کرک (ا
 ےہ تیضرضن اب یوکے ںیم تاکہ کن رت یمالس یی لسی ۵

 ؟ ےہ رکی اٹ
 ۹ ابی یم ایکس جم ناف ودر ۳٣(
 ؟ارہایک ابنا کس ارم رپ شش ایک ں والس یر ۵
 اید ےس کم ر رم اکے و وک نخ سبز دن (۵)

 ؟ ےہ ر رولت ور تک م ہو غیا نال (ہ)

 4 ۔ ایا بخو (
 ۽ یک شور ہد ایز ےل سکے س یس لڑ الس (۸ز)

 ؟ ناز شو ایکس اعا هع میک ںیم ترم قا قر

 ا



۸۷۳ 

۱ (A) 

  1 2ےرسو درد 7 ۱

 من مملو کر تلی نار
 گرگ ترمه عين از تا تارا رقم کنگ تا

 بار جاده اج یک ہدع تسریع
 ےک سال مای ۱ چا کی دور دم ںی تک

 ببر یضممت اودایآ شرم یر صض اراک دعا ںیم تک
 یاس اجارہ کوس ادع ممه ره یک
 ۔ ےئرہم ےن اورہ عم ککے سہ وارا کس ۵ راد ستم

 لاک اتا ےن نیک رت ب ع م اقم باب
 ےہ ہارٹ ریو سد ںیم مال یسک
 بارم اچ رک و کام کام طس کہن یر نان رفع

 ته نااس سا ساب یا ۔ےئ ی یم تم ہد ارا

 ںیتایررزم یس الاس سیال شل وک
 ارت اما تیبا ز ت رر مجسم سم یکم روا سیم ےس ۱

 گے درک ئ۳ پ 9 پںم ں اداس ایل کود وک
 مکی د دز نباط ل



۳۳ 

 نارض تیم
 یر اد درس ور رم ےک دو >٦ ےواب و 2

 كنوع اب و نیمو ا نیک لنا عر ن
 جیکب جسد ےس پال رپ یخ امر ا نقل

 رکھ کی ےک ت شر ياغ یاش هع کی ر کسی
 دن کج لاری ناگ ںیئا مدد کی تبادل
 ر یگو وک وردا لولو سا ےک و الس ےب نیل ےک یوم د

 ی د تزاجا یکے اج سلاد رک امت رضح اوف دوا وو ہد زر رخ
 سم کیا عت نمو کایہ ادرس کیا ۳ یک اترا

 ارگ ناوضر تیس بم الس رک حس یما۔ ےرک نشو تنگ

 گزار نیا ر نزار ےل ی ات نج رپ تیعس سرکه ےس س ا

 7 تسایارفر ام ا اک

 نیترات نب درج ل وا ےن یار
 ۔یاکت وس یک د اشد اب یونس ںیم وکرل کاری رکےن سا بج

 ںیہ ریس ےن رو ری
 گرا /2- و ناپ ِ درک یا کیا ےک او ےہ تا ےک اسر

 ہد بجا ںیرکل تپل ںی تا اقرب ینا ےس وضو
 ۔ںینید اکو اس سار کر تل بسر بن رگ ا

 ۰ تسنرفٌی ےگ نیگر وا ارڑگر ارگ عن ں یکم

 ےک سار ےد دا الت راس ہو جمل صدا ی ایک روم



۳۵ 
 لوو روا ےک ون انکل ام اک ار یم نیر
 رکےت ک لم مکا رب عر ںیہ ےس

 6200م امر ےک تہ یک نج کان اب
 ۔اوہ برم اس لی
 هرباعم تاضد

 اس روا اگے ہہ زف اسل اہ نک اعم ہی (ار

 ۔اگے رکی زرد تالف یکس ای رک

 ۔ںیئاج ےل سل اد سوم لضاد سیم من ن املس یل اس سا (۲)

 کر تاجا یکرمخاد رکن ول اسی شا لاس ہد لبا )۳(

 لوٹ سو دان اومد

 ةنا کس رای ےک ےرصود کیپ لن سو ےس حر (م)

 مه گیس ایر ام تفرو رم

 ا سے ایم تسکین ا کر از
 ےک قی اکے سی 27 کوبا کیس مو وکس وک

 ۔ ےک ںیدز ںیماد وکس میٹرو
 رر ےس وا ںی نیلے لسی ور قام

 اکے ای ایک: ریل ساب سا

 اتم الی تی اف تح ےک ںز اار اپ کر

 ام رخ الس سایتی ملح یک لق ںی سارو



۱۳۹۲ 

 2227 راہ راب روا ےک ہر اس ہر ظ نورا

 سو ٦ تک

 ۔ ںی رکھ ایچ یک
 سبب نر هارو لس اف رو سم

 سرچ ےس ر ات اکستخکا کسر ھم برظتوا ےب

 نئی کیسا قد تان یخ اکی ایم اکی تب.
 فو ےک ےہ راج ہنیرم ںیئاو لک اعر لا ی لوکی ےن ات
 ےک مالا و ا“ درز رس ار 2

 ۔او ی ےک

 اد اکانت تیا

 تم 1 السارذپ س ا ےس ےن ام دہر ضرور تیرہ

 کپ مالا تشںیخاج ےک رنک ستم یہ ی
 ۔ایلرک سرلب تہیزکن ا کد نی 7

 ی دنیای
eeeعیب کر اک اکر ورک لیست اتعاب رور برم بہ  

 پل اب لتس درام بتا ار مالس رخ ےس

 (۵) مش یک رپ عمر ےس رپ مع ہرہاغمس ۔ایگر بر ضاح رم تسر ف یک
 هریاومو ے کیف ےن بک او کل ےن لس ناطے

 کل یس پاک ھا یک اد ےن مم تب اچ لبق ےس



Y 

f٤ 

 ےک بہ کس یدک دا ف ےن سڑک س ارپ سا ای ورک وح ےک ما
 ۔1امروا ورکر افت کت قو ایا ےن با سم ےترکے لا وہ ےک اک .٠

 رج ندبه نیم پآت شی ےک سا
 راے پیر اط اک س ایسی داد د ےن شی گام

 رد ۳ ار لوک یی سدتسار ےس رای ورا وے نا 4

 اھ ڑی ولا هل ها ید فرا اب جی سک او
 مو کف اک ارو لغز شا یسک کرک امید ےل
 یک ا یک تر عا کمک ادد ےک درک
 زار طرز اس اپ یسارکل ایہ یک ال یسس
 ما سکس و روا کوم عی ل عا تعامل یک
 ا دیو رکع روش کز کور کی ول ےک شرٹ ےناو ےس اج

 رخ هر 1 اکو کلش دم رکی ےن نیل -

 وک بس اس پآ ےہ الہیہ وک زن لنا پںم ۱[
 , 7سر نیم بس روا اراز - ۱

 لسا اکر پلو سرا
 ںی ےل رر با ا

 تو ءاضرامہتد شا یش ٣ و نیک ت لعررا ےک رضاع مسلم ےس

 وار تر کر الس رشک لضرد ںیم مالک
 ہرے 0



۱ ۳۸ 

 هر رج رم سرد اهر بر مپ

 لر ج ردا اتمی ساک ابا جرم
 دا ارز خیا ےن زز رقیب تبان ل یاب سس
 یت انک س ازم از ل زان غن ہوس لو ےک سا اتنم
 تو کرم اگر عد اکارط ےس لڑا 7 ۱ یب 7 کت

 ےہ کن ام ںوی لیمو یت اد - اپ را
 ازت ی روا ےک شیر کین بر ایٹ جب ےک نره حلیم

 تصويب ل ابق ںزاود ناروا ےھت سر + فیلع ےک وفا
 کاج یہ ںڑل دد ہنر کاتب ےک سیم دع ڈر اھم تک آل کج

Ûدرتو اب ےک شرٹ رو ار اس راوی یر سرک یہ  

 ردد کیا اسم ای ورق کا قو اک وہ ےس ںیہ امت کے ھا سا

 روا ای اس اکر کی گو مارس یک ورکس

 ہد یارک ید مح ےہ از ی الاڈرکل ق غلی رد ےب کرم ر
 ردا ٤ٰ انک اہک کر اڑ تلاع یا ںیم ت لاسر راہ ر وردا ےہ

 ار یک تح اکی کہہ س کوک ون ای سو ید
 ازت الخ ےک ینکیڈر مسا یکن یت ےنرلسی لا را
 سن شے د اما »۶م اعز كر اجروا و درعواکو اما یگ



۳۹ 

 الخ یکم وہ بر سو نادر تہ ی عت باھ قت جج
 روا لرم داور رکے اش اس اظ رک دلو رل ام 1 و

 ے تلا ابرو ردا۔ںوہ لفد بابل نصب ےک
 یں اب« ناول یم باقم کیر ی کمو نا
 ! سدا ےہ ایک باقم اکی کت رمت سیکل تم اتا یر

 طے فاج یک عح نیز کلا هر ردا
 یانگ ےگ آ اتم ےس نام بی یک اد سی 7د سیم

 رر اگے ناج ایکل فو کد تب نی کم رکے بان اج انا
 تب ساوا دج ناک ےب یابی نام اک سیب یاس
 زالو کتب ر لس سس ید ماسک یدک
 و سی نسیم یا تن ےس نار کل ایک د لباس ن آرد وک

 نال وم ای تب ےھت ےئاج ےہ ۂضرس تاتو زاس اد اضد
 عر ساروا ےک پیک بس ترف و سا انس بح لس لرفلا
 روا سراح ہو لا ےس ںیم نا دبلیو ای ن اج

 نران ترطح ے باہ یوو ایل ربت ماسات بیل
 ےس نارو ایک تم ےن اہ ہاری ہار سر فو دید
 ڈرے مم ای دآ نیا قتل ابق ۔ یک و گنج تم
 رگ ی ر ذج لاطس مصر شک ایما نا هلم



۵۰ 

 نال اف و بین وکت س ارو اہ ےس

 گرہ خود ںیم فی کے یز ن ینا اس تو تلخ

 هرم داره سط اردا ید مات نا اک نا ےہ داع تع روا

 ۱ او ار
 ۰ تپ

 کم اکا لب سس e رکی

 کا ےس لم ی
 در وارد کر لاخر وا اررگمرشوکب سنا ےھت ےئوہ ےک اتم

 ۰ ذرات رک ۱

 اک بف ں غ یو اد ورکی رع تسر یلد نبر لاف ترضع انچ

 ےل ص اعنا ندر اقا انا تب ارن ےس بس اک ٹی قا
 لس نفس کرد اک تریاک | چه لاو هو وک راو
 تاک در کد اس تم سرب ز ندعس ترش تو ا۔ اتم ار

 - انس بصن رب لش حرا ان
 یاد رکے اد ےئروکرر اپس ء۱د ایا یک ام طق رخ نا نالعا ماعرف تک
 : جو لٹر د یھ گے جن نایفس رہ( روکے اد چم ریہ ںیمر گہ د

 د بت اوت اکے اد ےناج گم هر ےہ لاا رکے ار ےن اجر لغ اد مکه مرز وک

 َ ۱ ۔ ےک یوا ےک د لے ر روا ید (۱٥۔اگےد ام ایگ

 - تب قد یر بیرت ےک کک فن حس



۵۱ 

 را کا
 ناز نی علل یخ مرا
 تير کا تمیم ےئل ےگ لاع ات رب ےن مہ

 رکن نسب وزير دا کس لب ا ےک کردہ تا
 لورم ےس ما روا کور اروم رک ایک

 یھب نا ضا اح لامکوکس ا ںیہ ی دا یک( لسی طا لیا
 كل وا رک کد بم ےس ےنرہ فر ںیم کش یم الس یب

 ها اد ش لو اتار ایکن سس اج نایفسبا اس 7
 اثر وال رس سود ار وب اساس. ےہ س

 ای ںیہ دتا سرخ ےک ررر کسا تشد یہ ایل نام
 با ےہرضاعر کوم اتفرگن شد تک الس عر کرک
 ے ارز ز رنز ں رٹ امت ےک ترور روا اگر رکن ایس اے
 14 ایر فر ! نابن -ایدرآن ادعو مر وپ

 ایل بتم اسب شفا پاتر گرو
 مو

 ترآ امو ارا کل ضاو سمہلم بجے سرا ےل مرکب
 رگ فرد يه کار کد ر وکن ایف ولا کا از دارا ےس مایع

 ۔ےہکر رن کیا کن اش یکہ سوا ل بے
 ذوب السا



۱2۳۰ 

 اک ناش مال غار ریوی زگب یر اب اس ےک ریت

 2 اک اب ٣ ۓ ناس یم راصنا سن هک ہد ان هر ا

 9 ےس ںیم ےک ہو ابعن ید عس تزف و ےک

 زاو کش یو دنا تینا

 اجر دَر وا نب
 ےک یی ن اینس لا (ےب تناجا 71 گرم رر 0تو هر

 یب اجار رواہ رن ےس عن کن طس ےک یر اصلا کلا

 ود ادا کی کام ند کیر را

 27 لیس ڑی اک اند ےک وا نیم یی یر

 یر نیر ےگ بر ت ےک نیس پب س

 کر ایاز ب ٥ےہ ایا صبت ات یبا ےن پ ا 72
 ےک قد اینٹ رس تونل اب ۔ںین
 ئ2 نم ارام رر یال لمع
 راے ب نداکم ر ند کن جت ےل ا عی میم ا: ہک
 ازکم فالط ےک تسر کاب“ اے اج ایج فاض ہیعک
 لات لا جج اک اج اکہ ام اک تنی کس مہک

 تار ےن کز اطع نت م اسکین اکے ب تز
 1 ھ۳۶ پہ 0

 7 اف عم ےس نک تارا ای رب داڈ یم سبک یف تر



۵۳ 

 نا سنے سا یی ٹک کب الا ءےرک 00ت .

 ےک ازعاد تز بیس 7 رت

 ہہی ورک ین سا ےس سایت ےہ ياد اس
 اکے مد یک تشہد و ف 72 اور کر ی

 و تتنافس ب- یکی : یک اب ےس مترو تار

 ور لاک ےس لو رک فرز | نیش ااو اشرا ےس ن ھ2

 ےک شرک آیی یی ںوہ ںی شا رک
 ۱ : ۔ںوہ اہ اک ت روف یل اہ

eمنم تر و  
 نزای( ایمر ےک اخرا بلاف ےک یگ اڑ ین

 ایا ناس ےک نان ا یل دم سای کرک راک ۹ ےہ
 ےس انک س ں طفل نا فرحت یب ارو اا ا

 ےک اف هست ںیم د دج بزم رود حا لاش یں

 نکے سست اد سا یک رت ن ایل ایک وا ٠ ےہ لک ان کر زا

 ؟ سیکل تره
 . 7 تین

 رفیق سنی دسر 7
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 رز ضب 6 ای یک و دری ےس پ آرت ی را شا ۳
 ای ےک سرد یس ای اور کرد اب
 ازد دارا اک ایقں یم یکے کریمی باک

 سرم کا دود ےس ےس مل لب ےس ترک لی دا ےسایل

 ۔اگں ورک ما طبع مای
 ےب ٣ی گم عالط کہ قاد سا یک کر دم

 راصنا؟ قفسه رر ٹساہکر کای تش ای رد ردا ایک گرام

 تر نگو رابم عم کا رہ ہر اظ تا ہی ہک اچ ےک

 لاپ کا یکر وا ۔اڑانرکر ام ااک تاو د ساکن ار را ضا ےک برگ

 - زنی 6نفر اور اک روا رمز گرا تاب ی ہا

 ۱ یاب میکس ایکس تالار جو ےن وک
 رکات م ا اک اک اما اب زر کس ےب

 یا ڈر رت سیمی تا ادب ه ابی"

 بوت اس ےک گر رو| تو یا ےل ےک ہشیمم تر روا

 تو وس ۱

 ۳ د ير ا برو |ایاہی او راس ےک سرجیکل رک

 ۱ ےک ےل سل او ہی رب دب دک ا ےکراصلا

 ل ود اک و اھم تض

 ریما سیم لی مدام ےک وا 2
۴ 



۵۵ 

 "نی انہی دام ۔ بر نب نابفسربا.تسرپم السا ترش یر
 (غ شا سیر ہارلاد ذا

 خا نم مال ری کرک
 ےس ترک ارکم ہک یک ند ےک نیند ا اید راغ ںی ںوترم تن یا اہک
 بز ءا کتک نعت رد ئ1

 ۔ی رپ د ما اکر کے رام تر قد
 وخ اد وک مم ہل پلا لن فار کرم خاف ےک

rزرد تبق ابتر ین وع ب کلام ہک الط اکی کس  
 ایکو تاو اک کے ےہ اک: دام ٹ الغ ےک ںڑ السسلام اک

 تات سش یر کل اروا رم تل لر زب ود نا

 بہی ت ہرا را ادم الط کس لزنامسرکب رج بقا
 -یرگر ات سکس طاقم

 توان سرد ال تر یاس لک ضرر
 هیون یخ تقر سا مال ماش ےس وو و آے سے تشار

 ٹن رکن عج ن ااو را ود ات یف رم دارن سر ۔اھتل تل
 ےک" خد ںیم الس کک اکی سا رک تم سا روا سوپ مالم

 ۔ ےس گر بوم ےس تقادص کس ار گے
 مضر دز نباطہ مم کس لا ا ۰ هس
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 ے ما ےل سا ںی نیت ارد ترا کم لس

 طقتروا تل ت لام تل ترک الیون رد

 ٠ ناال تاپ دارت اکر ایپ یک سود د اتعاب رب
 کلا ےس اسکان کر تل یر واق سا

ITILی ولدان اب تشک هک  
 ۱ را قاہآ بلا غ ر تع اہ ی ب تک ن دیک
 ہا شان رب نا پت روس

 راقم بک یی ا ربا
 ےک ردا ےہ رہ دیش سم پف اپ خنک رز کن ور

 3 کوم ددد فا کی کدی ناس و فکر ما

 وا لعل لمع 92 ےک ایک رکا ےک ت سکس ای ط روا

 2 نابع تضع ار یاب یم نادم ی رک ا ےک ب اعر تلا للص

 ولاد روا ارا کن زارا رو ٹینا لاو وت ایکو بح ےس

 گی رد ٹر مصر ال اہ ترون املس یاد تریخ ےس
 ےن ا یکدم تسر لش دز ایک ل ب اقماکں وسو

 اه اظ تک نا ےس کا ہہ ریز ندارد تیت

 1 0000+70 "ھ۳" ھ9 تسا
 2 ۱ ۳ ۔ سبد
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 تلاطورغ
 روا ےہ روش ان ےک سا دز ب ےہرھش شما ام تئاط

 ۲ رم ساک برات بسم نوا 3 (A ہم

 ےک ںاہیےن سار وا وا یکن ںیم تافل ادب تار ین

 ازای درک دکتر وق ار ۳و

 ۲ ت سب ےک ام تا روا ایکب ت اتتاکن ا ےک

 اگر اس ترج ا ایک درمان لک خا

 هر نا 3
 لپ ےہ ا یس فا یر ہا

 سا ںزباملس ےس دفن نیل 7 تی ےک هوا اکٹ لاط زور

 تست زنا ن اصقن تمل زاس یکی ر اردت تدق

 ا دوا سوپ ید

 6 اب ورا

 ۱ ما ود اک نا ا ہا +

 دل نئاط کار یار زن 1 صرع از یارک تار سا “ -

 بی ترا ےک ام نم تالاس را ید

 ۔ایل لب هیون
 مدلی دوز



û^ 

 بیر تعا کود
  2ف هرم ئ2

 گریه ھت اسج ھی داضنار ہا نر اہ رد اہ یار نار مسا 5

 برلر ممبر نزن داک اکیلی نم ام

 اناج یک ےس ںیہ لد ےکں دفع اب رکے سارد سس یگ

 ایپکس نب اناج سیا ی وض کک ام کرب
 تراب کم در ریت ل ق کل ۓرالظا ی رپ ریڈ یم ی

 یف إ مون اسکی وبمستر
 ےاہای رک جے ےک شدہ لغو ترش یکن روا ساک

 ۔ لی یت یاس طق ت قو سو زا نعمت فر
 تم ی تیام 3 باخ بالاتر وا س من دمت لام ےہ

 ۔ےھت رر تر ۱ ترس ید مار دا یکی رپ ےس ۱

 لیوا ںی یر کبیر للا ورم راب ات

 ےن ےک س ںی ےس ےک ےک وہ و دنا 9م ےس تے ہر

 یب ےس رپ ےکرر چک رک اتکا رکی از یکیف اپ درس ی رات
 یم ع الطا هفت رکا اب اج انبیا ماکاکں ون کس ن -

 ےک تحارب تط کیا ءاقوئاکن اتما تخت قد ب یساالنا 
 ںیہ ےہ روا لو 2 اہ کوہ خط تط یر و د 1
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 رند اش رک عش منو ا بی مالا رگ ڈ سا ں بس
 ۱ 7 7 کر ما

 مالسہے ت انکار :تارطا رواہ رم ہدالع ےک نیقن انس

 روا- ےئرپ فام ںیم تل اب ورک اک اضرو راکادذ ارش ےک

 ۔ ےگ سر ظن باب ےن ےک ی شوز نامو یراکا اکا رب

 هرج ای تم اعا یا

 یل ناس قرگد جو وا ٢ لیط رفع

 نیا E ارس ا تاق

 ان رہے مال یا کد دل یکن یر ایم ادانو سی فری کل سا ےس
 اب اب ںیہ مار ۱

 ےن درخی سذ مر کوس یہ تل سا لب یکہ دن بم اس
 نت تاب تقویت کا د تب

 رو شناس نبت( لک ےک ےس را راہر را ر سو اط ترضحک

 تام ن ورافروا ےک شا عیداپرم رد رام راپ

 رد مامی تامر ت ام 71

 ٤ اک سرن فاح لام ات روا اڑرت ای 7 یو ےن 4

 ۱ ۔ی تل رش یے ماعدا حط یس

 اپ تقلام
 ت07 11-9 ی کم
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 جی لم الخ حر کی کسے اینپ ق وران
 ےشکا ار مرک اک واج درز ےس بس سیم رہا دس ےس <
 تمام لام تن )رگ کن واتس
 ارج اڑو یک کل ایخد لبا ےس کر ایاہف تفایرد ےن چی"
 رگ صلوات میڈ اع لام تصلرشن لوسدا ایکس شوے
 اے ذوب ای زبان رص ےن با اوس یس ری ای و
 یک یاب ید رکضاع ںیم اد لرشا “اتو تو رش یلوراایک
 تفاهم کل یز ےک سوا ات
 ی ی نگاه
 .٠ تلش 1 یلوترع

 رم ایڈ یکے لددرم ترص ںیم تام سام
 نو وھئاروا سرد ےک نف اوم تایر
 اساس د ےک ےک تسر ناشر یکن رہا

 راہ
 7 ۰ ور

 ۰ کج قاس ےک اعشاریہ ا سام ۱
 اےک پشت روت اھم او ات بتن سوپ ادد
 رام یم دریای ماش واط تلا ات یل اط نالی
 ےک رضاع یک اہ روا جر دز ماب حی اہل ےک ی رواج تسدخ

x 
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 ایراد يک تحاصر ے ہک عرش لع کی ندا

 کیر ناسا ید نان اےےن ہیلع لم رک ین
 ۔ایدرکل او ےک نار کد م این علم.

 عطا اوم
 کوایک نا کک کا یا یتاخ زنا هلن قت

 ماننا رب گن با کت ںایاتس اک اھکر ےگ رو 7

 )نم هام ور ما کتک
 یر | "'“*ھھ'ؿ

 شیلا گلو برق مس دیره پچ

 * رض سرب فو ید اک اون ےک ناعم ےک رزم
 رم و نوش اھت اک ںی ا .هورگس اینا. ےک

 نا ےس ی اگه حس تقی ل4 جواب ےن پرو ای اپ اعم

 سز ن اب کئ نما 27 رو ایل نصت قیر ےن

 فرشرو ا ےس نام روا ےن اتم ہرازشردا

e د اج کش ےس د یک اک 

 هک باور زع ردا ایان کک اد بس خر خر روز تسد طاع

  8ر ےورک لصب ار ا ےس ایت الخ کب جرا ارز ےن پ

  ۱ےس تک از و کں و الم ات ےن بد یب ےک سس

 قانع ام لو رک ےل سا٢ ںی طاقم نر شاع

 اک
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 د سی لس ےس ر قلب ےہاا گر و ۔اہرذ

 ۔ایورکی طاق ےن یب داخ اے نا ری اھم امر

 ون لو
 تر ڈو ام که 7۳ تی عا کی ایت

 ے ناب 70 س7 ایاڈ عود تن اسی

 ها ید یو یب گن خر تخت ا بب

 1 ازدامراروا یا تانک ی کا ان نا ےل ہیلی شام

 رک ۔اورکف ایمر ریت ارا ےن ےس لاش حک

 5 ہصالغ
 ء راز که فلش ئ1 ارش ع رس
 ورک اض ت ۳ ا رلود ر( یش 2 7

 لاالسموا ۔ ای کر یک ےھ ھر طس اس

 ہیلو ےک یر کی خر ا ۔ایگو مر ومن من کد اس کن اس

 ترم ںی داں ےس ص ےب ےک تضر با ےن لسو

 ها ره کے ن 9ر ؛ تگ ن اوضر سرد سال

 21 ایم ےئل سر 7-2
 پشر ماس ار کت اس ےک ایم کر فا گنج

 ٠ مربع مح نب وا اختر ضحےس حی اب ےک ہک

 نان ما پا ر لف ےک تم یک لم
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 لم
 7, 0 میشد رل یوا یړید

 یراصنادعس تعب کیسو ڈو: تان عار ہد الع ےک
 گی ند د کر مو ول ا نجس نے نازک

 رسا کس ت لاسر راب رد تی اک یس ا ےک ناغرا (ےہ نداک
 ۃر ہلکس نما کج ند اکع ا ولام م وبلا کا ےن پک

 ناک ر کل وزعم کس ا ترم رار دس ترا ( هب ند اک رر

 بے ص لاف باز ور ےک غ در ابر لوک ںی یب ےک

 ٹتروع کا یک یر فیکس قرن ترا ن ای کا رے
 امور ارج امید نیم اصلا لس بام ںرہ اک

 بش یاس یم ستم تاجر تومیریم یل ےک کے وا
 تف ےس سم ر رب اشم ند اکو رم یی ین
 هو الم ےک عا سو ساب ترش ایفا رو ارن ابا توام
 تری او رم سد لار اک یک راہود

 زن تکی اس ہر اما تقد سرخ یکن ابا 00

 ےک نزن اداس ےک نز اوم و یار کی وہ ترط سا دا یک نِیخ

 فک س دال سما ئی مارو اپ اس گنج ن الخ
 بیام اک کک شد ےک یو سیم نیم یو - ۔ید اگل کم

 ےک نازکو ب یم ا ےہ داب آراد یر تن سالم

 دوای نیوی وک انے خون رپ تر یی لاد
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 ئ3 رستم ینا ناسا نیکو نم وز ص.

 اوہ بس یم یم ےےک یہ ناکہ قم اک اما ۔یکل مام ترک ےس سارا
 رو 8 ۵ اب سس ناطے ںی وم ےک نین ےس و باہم اکروا

 ان لاَ ےن لژ الس یورک ڈش یر ای یر اتم ےک ںی رہ

 بلاک بنک ےس ہر وم ےک رام ناس تر ایکو ما
 هر و تا لاری کس مصر ےڑ ر ما صاحیر کم ۔ایگ
 و مرمر زس ںیم یر مش مس ترشی
 . را اس ںیم ے اول عرش کا ےک راح ل ي ور

 مس کیش الع) ےک سال اروا یل اس براق

 ںیمر فسا ات اک وہ قم کش رم ںیم فو
 تاب الہ توا - او سهام لودر اتت کم اس
 گے نیلام بر کین سم سکا شما اگ ں ا
 ما توز یم روال لس 7 دج ےک نیم ایس لغو تسر

 غر اربا ےک توو د لار ط اٹ یکم الس ٹک دنر وا لی

 ٹتازاوس

 5 یئوب ںکروا وپ بک برم لی ( ۳

 ۹ہ تک کس کن ارم تب بز
 ۹ و رکن اب ببس کرک )۳

e 
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 ۔ورکن اب لاو تخ کک ٢٢
 ب ےک ےڑڑٹوٹ تب تک ب ےک (۵)

 ر سرم رپ ےن رک حر

 ۹ ایاز اگے س ب ورم سیا ور سرم اپ پآ(٤)

 یک ہونی کپ ا ےب راصنا (۸ر

 : تر نال جون وک س ںیم نیز ہضم عناد ےن ۹

 + ایابرکس یاد کک با

 و یں ریل هدف
 و اڑم بیس اکا کت سان الس (۱۳)
 وای بساکتلاط ی5 اد (۱۳ر

 اوہ ےس ہر رم ےس سکانس کن یوم (۴۳)
 ءا ما کاک اطا( ا٥

 ۔ورکین اب تالاعر ظف ےک کم مز )١(

 ؛ ی کبک بر گه چپ ےس بسم السا ٠٤
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 )9۹ر

 نر هان لالا

1/3 ۳ 
 مارا یو ا یخ یو رم

 گود يابد بر نس ار دی کو کرم رلاد نامی ۱ سا

 ۱ یر یروس ۱ل میانی

 ۳ ۱ دب ےک کرب سا

 د اکی کر ہک ایپ کپ ےس کو فکب مک
 تہہ اکیا داور جر ما کوا ترس و لم

 سطل اور یک ولا ترضح یکم ےک کلا ترض حرارت
 لک او روکش | تر لک ترمه ےک لع تا لت

 ان تم جلب یب تدایس لو تضر
 -: سون العا

 یگ ول تزاجا یک وک کیل ےک ل سس(

 یک مر ہاعم ےنا ےن ےن ںیبن نس سیم نیکشم ۵

 تب امید تاس ہار اچ ترمرکن |. ےس کی زرد تلف

 7 دما اکر متی سن ایمرد ےک ارداش ایہ ےک سا

 مم ع رام قباطم هلس



 پس
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 من ت اس ےک نی یم ئان لایت ہد ے تد سا ۳

 0 ےن منکر ال ےک کنت رم ص اف یکے نر لسی لع

 ۔اگ اج اکر ایا کت دم یک یگ اعم لاس `
 رو گرام بسون اک العا سا ےک نیر شب لو لت رح

 - ون تام کم دارا رک می اس دی
 . ا ملایا

 باس دذا کرد | ےک رس ید ترا درلا ج

 نیذامم کرج ياب روو اک مری شا تر

 رند اکے رم ںی یاد ر ےک سس صص ناب

 و ایکن یر صحن ید ےک ن رکی یرعشا سوبا
 نیا امت و ےب معا ل
 یو ؟راشرا» ترد ےس فرح یر ےک یتتساز زر شر

 رک لک و بم ےہ یو را
 خم تود اب 7 کرس یر کت حس ارگ اتم اکی 0
 طناز 2 رم سا قم اسےک را تاز اعم یاسای وہ

 کز :اعم رخ اکت کد اس ب ذو اکر م ولد

 E ےک ںی کدہ ےس تان ر یر کتی لع

 0127 از ےک نادرا تک ن یر تیسرا

 و برش ںیم راد رب اسیر هک
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 ناور مم
 ۔ تار سال فل طر ہیرا ضر ےس بج

 لار داکت رک باد 2 یزنمہ کر هک ےہ وری

TSام کیو را تیب  

 و ازور مال سی اف و شیر - ۔ےہساکو رہ انار رم مضر

 را تہ جر 4 نی فید 3 7 برع(لرسر اکا ےہ

 رد حرط کی رضی ںیم مس نا)او بس ےہ إ رر کر صتاک

 ےک تراز یکم کے اغ قر قم املی ادیش ےک یا ی

 5 گهر وم یی ےل

 ےس رم بوش کاخ کت زور اکہ تنو هری ۳۵ یر

 دکال کیا ےہ بیس انضمام > راد واک ےس اپ روم ار ور

 مک لاق مهار سکس تک اس ےس ہنی ط۶ ہد اع و وج

 سرو بت اچ اتو ہن ذ اضا سل ار ےک مرح عش وت ےہ او و
 هاب اس سا ہے رشلا تہ مر اعم 2و ا راس ےک نام

 7 تماما تر ی ی ڈش ساک رسا ایف کے ےہ اتوب

 ۔ یت یک خب ںاہکے س ۳۹
۳ 
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 امر و اک من ازت زور سد ۴

 ۔ا گم ل وغش سیم ب کراس و لشد

 ی نادم ےک تان کزن د بی ی ن د اکا یے
 ( طب وے نس لع شا ےل ہر چکے تا ےک تم

 ی اس بی ےن سس ابد طخ غلو ہور
 یھ کفر سکا کار وال نا کیا اکس جز نا وکل وع
 ےتاسےک 2 1 عرط ںی وکر وا ہرا ےک ےک مند حج یا

 ۔اتک ےب ل اسوس ہت

 ۔: از ر اترا ےس بار ہل ے انتو رم

 ےیا کن رہ ان اچ سس ےس ورک اب یس ا گول
 نی لاس ہرن مولع ور روا
 رے ون ےک رم تاقا تست ین سیم

 ا بک تم ایت لار ناب کن زن الگو
 ۱ یت س ارد ا ںی ا عد ےک جرم 20

 لب اش اط سا و ابد انت یک یا اسی ےن سہ ک
 کے اچوک ارپ اا یکی سکس اپ ےک نہر اب درا دا عاص نج

 لاکر وس یس تبع اح ناز ۔ ےدرکےما وج ےک تخاد بداص

 ن اعہرکر »سس | هم ےس بس او اراک م السا
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 اب باد اک ب لطلاب اا ےریمرمذ ےک یک وبا
 تر و لر ترک تان ون یس سا طی ےس بس عادوا

 گارد ہل ےک رک ےہ ےک نیکنات باطل ربع نہ رام

 ےن السر هد. سیل عج سیف ںیم لات ج السلم
 نہا ئاز۔ےب ص اصت ان رم اکرع قمار تخ ےس کشی
 ی سرو کس بل ۔ یمن ےک شرم 4 11

 ۔ںیم فا ریا
 با کے ربات ےس سا ےہ نیز سالار! ور

 لس رک یقین کس ا نیل ےن طاق
 یه سیر تورج اج سنی لاب کلن ابی رد
 ےل ںیم اعم ےک رو( ورد یب او مھ ےس 2 راک جو نج
 ٹےرازم سم ےرایکل هاب تا ےن کنز أ کس سرور
 ےس تب مقا ےس شف سار 0۳ ارگ صو دس 1

 فو م0 1 29
 ۔ارادا تل اسر نرم کے ریاشرآ ال سا اد 7ایک

 وب دالدا یک ب اب ی با روا ےہر ماو تماذ ءاد ارام ارگ

 گاف س ےک ایپ ےس یکم درام السی موس
 ول( رکی کدے الاد ےرڈ ہد ایز ےس س ارج ےب ہریز ید رز
 ویر لام ےس ی دایر پ نرم تای یز ابن رک ی
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 اکر اسلاس جانا تک وار لا سا -اید اید میک

 تو د نیک گول ناک وتاب نا ےک اج وک وو

 ۔ںیئلر ول اہ

 ماس اراکارت یہ ام یی ماس 4

 تاب نارو اروا ےس ایک وص 1تن د نی وک

 لزل ور سے پآ ۳ تمیصو ر طب ےھت تمایز

 ار سام |هرادود سسا اد سی ےک پآوہہطخا ود

 7 روو د با ایاز نارا اس عاصن ید وزع یرسود لعبلوکاباصد

 ۔ںیرکذ یل بات یک اہ ےک ہبلخ ا زس ا کیہ
 کے سد ہد کرک رش ایما هرس اکن زار زر

 مکے ےن سر رد ایپ وک ل اس “یت از ہر و و لےے را

 داد تخسر وتد ظر فحمبد کم الکہدایز ےس ںول او ہہ

 تک

0 
 جملات تیرو قسم او کیو کک تما عزت
 و تم ا مدح اورا ل اک نو اسم سیم جا

 زور ےک ته ناریم ےک ت ی فکس ات اجا کرا ایا

 م لاک ند سا ےس سجی تو ایہ یز ہد کف

 ا کن ثنا خفی اید



 و

 ید اگر سوم لکو ل اکے سہہ ماس ترک لا
 . ان قراری باور لیہ مرا هضم زی لار
 سرش اور روت تیر رصتب تسلط کشم زوم رای 7

 و تی افر ایم رو یو
 سک یناوکس یت کیک یا بیر ےک وم ارت الم ےک اش

 راح نہر ؛ےت ےک یش شراع ندی ترنم ےک ںوہہو ر ںاہہ
 دا هست ساتن بروم کس لسی امرشا یر کی
 ےک نوک. ات ایک رد ترک نر رکن اےس سرہ اه
 ۱ ۔اھک لالو نزح تب ل

 یر طح مراد ےس ریز ترش ےل بسم یر ہر ا

 تر و ار بت اکر اا

 و لک ناز اسکی رب اینک يا یا
 نر دس ڈرا یت در زین یدص شهر ہری لاس

 کرا لب بارش نیر اہ راسنا ےئار یزو دا لاتی
 ںی کف سس اپرا ال راک اورا 207

 اد اترا ےس ہرا ےس ا نیر ہا ےس کر اہم کج تاب معاک

 ہم لب ےس ساکن وان اج ںیم ؟ ںیہ دیش ںیم م باس ایک
 یل کم اس جر وا ات مک رطی سا یھب قلعت ےس ریز باب ےک

 مری م قباطم هل



۰۳ 
 یھت ے رر 2 6 نو ا

 یا اک س آن آر د اات ن تس اات داس سا یکی ارتا نبل ط HE ا اوس
۳ 

 باک لت ےس یاد یک رر م سارکس وفا ےہ لپ اک ترامس 7

 کس ا تسد سے اتا شم ردا دی ات قد ای بور ےک ت لاما
 لب دص تمہ الف لیت کس ارد ا۔ یورک تا
 یل ی شم

 کک الع کک کر ششم اچڑو درج ضس ف۸
 درن لس ےک پکس شوز ںیم کیک ام: یش
 ری دم ترش بع ایک ران دہ ی ت و ہد او عرش

 یر مایا سرت تام رتا ار ےس تررطم رادزاےن ۴

۳ 

۴ 

 روت اءپاردای دیر تز اما یس ےل بم ںوراڈگ ںیم ھکیک

 لر داب ذس ر ل ا ترک عشا یر

 کر لک رویت لک یا شر رس وز بک
 انکا یک ککے یک کاکام خد اکی زیادہ یکم یز
 یی رپ سوی ریت لاب اتم

 ناص تا
 الم یر ڈک س یس ےہ ریو یک زف کرم رور وارا

 نیط ایر گیر کت ساد ہد داد اشسا قاف ےس زیکر با ترج ےک
 پا او رکی نا نح ی( تفالف) تیکت ماما ات هرات رپ



lef 

 ۔ںیم نت ساید دا
 _ پاش اعم( زا وت درک قبرص

 ۔ایگارا ناک ما

۳7 ۱ 
رشح حرص گلا تب ترث نارد یا

 ٦ 7 ۱6دس اع ت

 ناشی وا راکت تش یک باراک رک لکل ید اعنا
 یکی راو سا وقتا - ےہ یراطوب شیوا ۔ںہ لام

 ناکا اہم یکن یملاعاالیر وہ رک اسے ٹرانا یک عم مو

 دف سابعہترضح ںیم مر ھم ےس نا رہہکس و ضا ۳
 2 ۱ یانگ ها سرد مرکب

 ۱ یر
 72 رو مر هرس يا هل ادم

 یم ین هستن رم یب ین ےس

 ےس اار ل رن اکے عرش یخ س اع ر لضن ضو ا

 اتا رام یش هه[ ےہ لضاد سی ونوس سوم

 رپ ور راو داور رپ رپ کئابس رہن یابد
 0 موم تم ار وا یہا ر لت تمان مور ی یر ےج

 1 تام وشر ت ریا کل است اید ہبط وے ام ےک
 اتم باب لقت



٦ 

 ء۵

 هم با داسا بآ

 ؟وبتتانریع ساند یک ی کلوپ تنس ارو

 رز یہا ہد سفر وای کس حل تسرگ ایک

 شبا سرا بوش. تب نت کرک کی کر ند یبا یر ؟ ےک
 سا آے رھی رب ید لوم الار اج ساپ ےکارط

 تیر رت سے راب ےک نوا نجام هم رایصتا ےا
2 1 3 ۳ 

 اھ بارک لہ کرکت یو یک نما سرد اوپک
تاردا۔انکرداعم اکی روا تی

 ےس اطا یکم اتا ےک رامع

 تاباع یاد د اب دوا ید هابرکرت هست تع اہ د یہ

 - یک » یر ترب تاب روم یبا وک ت ایرو ض ی د اے

 زیاد ما نآ ر ںی وہ راک کول بجرکر اپ بت

 شوخ و برد |: وے لولس رح نا ےک نا

 راد رکو خر ارات ب نا سان سارضوت نم اھو الس `

 ےہ بلاک اب رفت ج «تبس لوح تروم کت اال ےس
 اے ا کہ اجرک آف ےک ت اتالم تست ہد ضحزدرب ل کک

 ۔ ےتر وف ےس تایلرضنر کن ابن یک اردا

 باراک اہم سو ےب طخ ل وہ س ا تار نج ںی
 اب هج نایک پن یم ےتدص ےک نادد نش هام
 ۔ الم عت وم اکے ن ریو رک س



 اخا

 تالش ر ہک آہ ترم سیر لو رج ےہ بغا
 یکی لع "ِ 2 یب ےھت مانی ق ید ص یھت یر وہ تکاب

 بہ ںیم الا بام. سیب هجا ےس لا ےکرکس وشر
 بش ام اب ےکر ولا تررضتر | ایا عم ےس ہراشا ےک اپ ےہ
 اد خر ضرر ےک ز رخ ابا روس

 ںیہ ظافلا ےج ےیح کس

 ےس ےسا کرایا ینو ہد ہک ای اینکه رب پس اد
 . تار فطسهنپ تب ساپ هان موکت من س ا ای هر
 ما ےہ برق تان ورک چیان رت لر ایش اوک
 22 تب ےس بس سرم ارگ یار ر یل پ 2 رو

 روا ادم لا کی امان کرک تان انب لک کس گا ۔س

 اعلام مک ایمر یس سہ ی امہ تیم رب اس سای وک
 * ےک یک یکن لام ےس ترک لا ےس ارس ساب یو کرہ نایکرزک

 و 7 رم نفاس لا قاد ۱

 لوث البم نم تا ن هوس کولر
 لر ےس نا کیش رگ چ ںی دا
 بام ام یک تو پان اکا و یس ؟ئہتشر هو

 مر ےس ےک ہہ سن یر اظ یاب را ےس یر
 َ اینک رت هدایز تہ شمر ر ےک ل دالا عیب

 ت



۲ 
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 اد در اکو رت ےن پد اوہ سو مح ار یک اس
 سوپ دو دہر کے دب پا ےس تب یزانرکں زار
 تک ہں وقص ےس نور و وتی وپ وم تاجیک ہد وک اس
 ہواور لرتش زان باز ہراشا ےس مے بے ید

 ۔اہ رلاژ ہد ری رو

 رابکس ہم قو اعطا یش قل ص شاع ام ت شاد کت شما
 تاج افرا چیت رط یک رک و مک راس کپ را
 یک عا نیر بوم ارض کس یک سالک یاب سج
 افلام بر تنم رب اک ملاسرد تمونرد| ےس قر سیم تل
 ات زگی ین تق ۔ ےہ الاد ےر ارونو کی اب یاران رک ت لوک
 ناب ےل! نشر سرم عدد بد ی تکو ہد | ار یررک
 ںیم 01007

 پت
 ےک تباور چیر وا - ب ند ارت تن کٹ ان نعم

 کر بم یش دپ ےک تر ی رپ کل اس لاک بام
 تسسررپ ںی هرم ایم لاس سو روا 1 لاسورت ےک
 ۔ ےہ

 ےہ ۰ 7 ۳ راه
 اح ےن م یر : ,ory مک نر, م ناطے ررر مہر الابر هل

 ۷سم وہ ند یک ارح لاس ۷۱ ےس با کس نما یو ےہ



۸ 

 تر دی با
 رج لا باک امر وا یک لہ من رنک یلاصد نا ۲ 12 ۳ ےہ ۰

 ل الام عا ی باطلا نر الا اک سرا حو
 هلو 7 هستن سر ارگ سو ارد لید ار

 ندی ا یکتا لم کا کپ شور کے
 ٗ ۳ اگں ود ۳۱

 ریو ھی پ الل

 ماوس ی ن رق

 ےیل س ارج یی ات ہور نرض *نیدصر س اع تر ضح
 0007 1 ترا تبع سار اس ےک تک

 ا نم کرم هر رخ وتی ع عالطا یک تان + برک ن پرص تزعح
 تاک قازروا ای د مسول رک راپم ا و هرز !اعررا

 را روٹ ر کد پاکت رح ےک ہا نکیمل ید نیک ل د ید

 یار ےکر ط ا کہ اروا - ےل

 لا ہک ناک و تاب لی عا ال یو ناک خم ا اھ
 لت نو لحن < هو سرا لی ای ترم که عا 4 a و ری ےب وے ےک
 اومد کس او تد 5٦ 7 کریم لی کس نج ۶
 گرم یئاب لمس ے ینافراد سا سریع ٹا صحت
 تب مر وا ےب ترب الی الم کیٹ رت ےب اجل رکا حت روا : 0 یل و رو ا
 ۔ےہس ر ہک اکہ لٹ دال

 کک



 -۔

9 ۱ 

 رگ گرز گے ترس طعم ےن ںی یف ےک الف یر

 ٹیم ےک ند سا لہ لو تایل قیام
 راہ ہزذاکلدط و دون ساک تس حمد نر رک وا ؟ ےک ڑ اہ
 ۔ اکو رب کرک ولاد ےن رک اشد اروا اک نن اصلی ب

 رک آکر آر ددا اظ الا ن اہ در قا گز رص
 یر ذی اب تر ہد ںیم لو ده ناروا ۔ یگ نیک ار

4 4 

 "7 تب )جم ےک ن اروا رت کیلا ہک فاز 7 ۱ ورا

 روحی تق د س لر ردا ۔ایو بد یارک ےس ےس ےک

 نری ینا برک یکن یب یاب تب سس سای اس
 4 ےت بج ید غرب تان هارد

 را, ازای لب غا ے تفالف بصن از ایک

 سو ورم ںیم نیک نی تب لاد ےہ ںیم افلا رس
 روا ںی آں یک مکن زا سیب ےک نیفکو لضخ
 رپ اان تسضیرف سا ددا ۔ںہر یق اد اہ زانج ان ںیہ گرام
 و اغا ترص س برز کر کز ور ل والا ع وا
 رک دانم رق و ا۔ایگا یا ر وکپ ام اوہ لاص دکل ام

 ہا زرد ےن اروا خس ابع تضتروا ۔اید لس ےن ةع رح ہلا لس کوٹ
 نر یتخاع رضا دما ل رس یو نوش سارق آو لن

 ” اکڑ مچ ناری کراس جت ےس لالہ تن ردا ار ںیم کب آکے ن تی تیز



 و

 ۔ای او تشلاپ با ےہ نر
 ۰ 2 7 ۱ و ۰

 ایک نند گم یو سکه عرش ع مل+وگنمس العا شام

 ںژاپ بسی د ےک ارگ ےک یسکروا ید ساری و

 انے لری !لصش رس ےن ںیم اف ےنڑنکا ب ہ87

 راپ نادم ید هچ اپ لاقت ام اکی کٹس ےس از پ آے
 ابا ای یی ھے هرم اہ کا بارز سرح ل | یر ترضح
 ارپ تالنخ ا یسک یکایک نند سم ابر تلا یر ثل ام رص ہر

 از لو ےسا ےس و وکلا ہی لصف ]اب وو دکر ت لپ آ

 ساب ای اگر کں زل ہد ہدیبعرپا ےناد ےن و رک شرد | یراصنا لن

 میل سم ےس بس انج ساب انب رقت یم ق ی اسباب ج
 7 2 2 1 رکپ ایم درب ورک بست ردا سوپ لشد
 - صف قیا سہ اہک ید نل
 ہال

 لیدر کا ترضحےن اسوہ لعنت ر 0 4
 ol ھو ۱ رت

 ہہ ادرک الغر زیر عا ترض سیر دا ناک یر وک ود ہد
 رو اس تط ہل اسیا و 3 لو

 رو ۱ کما وک ت رند یکم اس کا یکن یک سرب

 ریز کد یئال ںیم ماکو کی ئل روا یمن ںیم تاج هد
 عالم ب ؟ مہلت کہی ےس ز لس ارے الد ترن



(۸ 

 کرد سا ںیہ یی وپ لدا تب هد سیف ام اروا۔ایاژہداىااک

 ںیم نادم ےک تار شرف ادا. یکی د داش کلی
 یا سا نما یاسر عاید بطخ نب کیا ےن بک
 ید ےک امآت رضحیر اد س یک جد بزرگ

 ہر ںی ری ہو و را
 : اکو اوز ںی

 ید اہ حد رت او ڈر رسد رد روارا ضم اک پا

 روی ۔ ےیاڑلہ هر ضرر مص ل اع اے ی راک

 و مود ںیم لنخر سا رم رک ہرا رفح ماما یون

 اود سد سس ۔ تر خاتم ںؤددرو  ےئال فیش س یم
 علل ار ٹیارس فیط یکت صفر ینا ےس یک ان افروا از اض

 لد ےک دشوار لامعد ند ےک ٹک لو الا عی رر ۔ ید

 ںیماننا سا سو نیٹ دم ںی رکی ا بشر ےک سوپ
 تشابن یکم اےک در خر ید امر اپ لسلس کس وا
 ےک آی یک سس تع اب ےھت ےس آی زن در اد ددا
 )کل مہلک یا رک ؟ ینفاط یک ا | کے سزا

 مم ت رک تشو تم تست اد سا سواد ما

 سرب سم سرو تاج کیا اے ن نامر | تحرک
 نکس دات سو تن الط بصل ربط وی



۸۳ 

 تا تبد جر درع ےک ساروا رام اک یکم پت الط

 تالاوس ٠
 ؟ رب کر یماوکں یکے لیست مکس اد :

 ؟ کی دایک کس قوم ےک سال رضح )ر ۰۴
 ؛ایآی بکع ارواح سر
 ؛ قت ایا ہت یک اچ مر
 ؟ وړل ايب ارق رضا بابطخ (۵)
 ۔وع ڑٹ تی آی هشتم ليگ )بر

 ۹1 ؟ ےک برش با نوک( وک بس A تردد ار شش سیم (ےر

 ؟اوہ عرش ےس ابل نیم راپ آ (۸۱
 وا اکے سا. یاب ےس کر ا ںی یر شر چسب ناز ےک نوم )9(

 ؟ یاب یان ددق کردا و ےہ ا
 ؟ےم دیور | هولج ےس طط کی ہیر یہ” پ آہ داذ ےک ی راپ د
 -ورن اب نرم قم کاخ یاو د (ر

(lJ۔و نایب تالاعرق۰ ےل اس داوم کل اسد اک پت  

 ۽ یر مر خات ےس بمسرگيس ضد 0من

۳ 
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 £ تر اک
 تورو یی ودر مس نیا

 هبرع لس یگ وہ ع ترا ٹر زور لال اج رو تراس(
 نل اس ریست راس هه روس ےس مے ضا ان ں

 ت ابو ٢ ا١ ٠تت ارس لاس لام ےک ل قرن و شب

 ےب مرر رش دنا جم ےک ے رپ ماس ےک ت اقتدا
 ےس ںی ےارضر دا ےک ےس انب ل رسرد ین لاس و رل اپ

 لام دا یک ل اس ہرت ےک تلاسر۔اوہ اطع تلاسر تما
 اس تد ی ی ڈا روا. ےک ںی دہ ےک تری

 اند ا ےب د ملحن یک ت طف ید رد ۱ نالا مرا ؛اتہارہو

 ےب ام لاحد عا خبات یاد ےس ےن رکی ٹر طن یک ںی ا رپ
 ر 0 سازد وکر کاو ؤاعمجْٰتورزوہل دالاج ہر اردا

 ,(9 لص برای
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 ترثى رہ تا او.

 بارکد تن کنش تری سارا شذگ
 و
 ۔ے ایان اہ ےر اتما کل سلا نایب ےک

 متال ما عمل بیت کی نسب بسا با
 ی اب هد بس ترس اشک وک
 سرود اس ےک یا ہوا یا آکے اس ءےئآں یدل ع اس تر
 ۔شاہ تررن اي اھت اد

 تضر ےہ ون رب اکم ےک یر ایم | بو دلارو - سر ۳ ر ی / ۷ زند یر از تر کری 2ک 1
 ندا آے رک یس لا هد اید ار تعم کرک راع عز
 ۔ایکر کمر کا یلدا ری اد مے هک یر یک

 مردم را تضح ان ترتر رس کف ر رز لولودم

 ات 2 او وس ترض ےس بم تاہم جاد زل دا ںودارتاص

 ےک زن هک سوم داور ه0 ار صدا تونی
 نامارل ار توسل ن ار سا شر کی ا نی شارع ہل



۸۵ 

 تب یھ اول ابرز تضطحم ر زر استرضتو ۳ ان ترضعردا

 کنار تر ید اص ای ری لسی لئ الخ رک رک
 ۔اید ےن ےک سر عم سا اپر

 الاما نو

 ای اند انشا کر کری ید ترم لوگو رندا
 ال 72 2 معف اور اکو 1 3 اردا ٹک ترک

 هر وض لپ ا: ايد اکر وم حط یش ےک کار کب ضخ
 -اکور ےس سرت رج ےس سنا ےک نا چرکن از نا

 ا ئازاب ےرمالس ید کای کروم کے سو بازو تیا یکتا ۱
 ےک سا ان مدرس ماں اوس ےک ن ۳ ۶ اک تقاد صو نم نیم

 رامین یز یم اک ما ڈو وک یر یم رکا
 یسک نام ںیم اڑ اےک بر یکن ا ںیم ںد اه رک
 ص ر شاز تر ایا ب ا ات قت

 ۱۳۱۷ یا ات
 تی لوس ءاموروا دم بن

 رد شکن مامی بوم اوم دیس سم اتم ےک کم
 او /ن ایر وک جامع ےک ت رک ایفا“ تما عرب ١

 ےن پ آر ایکن عع ںیم سرخ تسنیم اد را

f 



۸۷ 

 ۱ ۔یازاعد سیا و گدا
 وب دای یب ےک تی گیم سیم ںولد سی ایا

 روا ۔از اطع تلہ ںیم فسا کل قر عاصروا ۸ھ ےک رم ۳

 ۔ےدر د ے مج کی دا سا
 امام اوہ گیم روا یل و لوت ئو گل وسر ےس ےک ار

 ۱ شال یونرج
 ترور لاؤ نم مو دچار
 هوس. ایت نایات روش اج نیت راس
 / روداد ر اوا وا 7 ےب نشود ےس ات تره الص باہ ن

 ارے سا اکر رو | انک یئانم تاس ےک یاس ےک ییا
 اکی بات ای یل بی شا ؟ر حد تسارخ تر دستان

E 
 کراس عکس شلا لیکی رکی ب ےن تک ںیی دا

 سی ناد بسا سا کریمی ر ایک وم فرط ساک
 سا گام - رها زا س تاہض یک ماا ی ات اس ےک

 يا با ترس« ی یر کد ان کپ آن اج مہ
 ٠ ےس یک کمد طبقات بل برق ےک نام
 اکے جات ورا رگ کی ارت ایفای ابن آ



fA 

 انے گر نرتب پرس اکا یو ں وک ۔ ےددارا

 لوق ےن پ٣ ےب زن پی شہاب اچ ین ارت شوز
 ری ر ر عب ےک ےن ری نمز ایر نر نی تر یاد
 روگروا تیرو ۱ سک لڪ ںڑا مات «سر اردک

 ےک سال ںیم اکے سه کس ن وتسیا یکر این ےس ںی ےک

 ریت لر ترم سیری ہر تانک کل کہ
 باوصاےک سا دار اک اد رخ دیس ےک اکر اھم ےس ےک

 ںی ۲« یر آخر دا ےس یھب ا یاسر هر
 * کات او نم ام روا ۔ےھت فدرضم ںیم ماکح یک ورددر
 نی دن وم ےس ےن اج ےت ڑی زر یی ےل ےک ےن ام لد
 رجا امنا قال
 سو ےک تب بم ادا

 روا اسا ی ضر هووس تر ترا ےک تنا ےس مت ر رس

 ںوراد ید ی ویک سید توام ےئل کاما یشر شام ترضح
 ار رط یک یدک یم نس ےئ ےک یھت ےرتدد ےک تبع ی روا

 مای ماکت سرت روا ونت ےک روک ردا یٹم :

 از تخ نر جامد رانا ےس ۱ ےہ مان کیت آیه
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 فو سیم نہا ےس اید ت نر ےک ی کک نس
 . ے ماد هک ں زود لیتر فیکس جا ےن و

 4 ع کرنا یس | ترضح ےک کل نا عع درک مہ کہی ہد

 5 اس کاب ارڈ داش ےک رکا تاد نیر ازور بکن یم ناک

 ٠ تاس ےل تاپ تل ور لام اتروا 7
 اسد سرا روا ے ن | ہک ں وہاب ب سام سوله اب

 کا سار وا ام رز رها« لودر ات شم کت را

 اھ ام بصری ژلدد رو ) - كلام سد رو اب ساب

 رکی دت لس یر اد یر انار اه كس اه ےک از آه

 بس اروا تا بح ۔ے یاب ےک ےس وو باا یت او روا

 با ایدر اس کسر انا اکر جامہ سادس ےن پت اک

 زاس مات ےنا رد ۱ ام ےرھگو کی و اھم ی حیا بک راصنا
 اکہ اج کس اھ جامہ اوم و آے سرکه حدود ایکو وک( اسد

 ےک رانا شا سطر جلا نئ دعس رم بج ہل دا ترب
 ےس نوک رب راد ی اھ ابا ہد کس درک ذعسا

 اروپ ابد هد نالطرا یس م سل اسود سرب کر ت2

 سوسن نر یخ تر ایر دان ےس سرخ
 "گر ںیم ترک بک. ںیہ سدا روا یک زا
 دد ارت راز ترم ےس ۔ےہر تکریم ساأدط ےب سا



۸ 

 2و لوک سری نس هام ای ادم اکرازاپ تسرع تضخ

 بردم ا تل ہو ےن ار

 ۔ےگ ےنرہ رام

 تھے طو روا ےک رہ ناس سبک جام

 4 اتنی ران اروا ےک ایگ رنز ارگ ےس توق ی ار۶ دا ا ےک

 قرار طا دہ ےک خا کانادا اکے اد

 ای رام تفت الکسا شه تار کی رام عرطیک
 لوس ےک اک یو م 1 ِ

 تاون سر اصن اد سرح باک رم

 سند افرا س7 ۱

r 

7 

 - لیفان ےک ںی “او یی راصنا

 خش اهر دز جراف مع یر را ترضح

 سفر کلام نب ںابتع شا یر تر
 تا ی شر تان نسسرا ناشر ناک تضح

 ےل ڈال مکی مک اک شب یضر یم رح گ

 ۔ے ام ںیہ اھ امبس ا یی نل یا ارم ایاز د اشیا

 الا کن كازا

 یں ول ز ان ےس تزل یکن افسر ا تسرایت یی ر نر وس
 ےک یا لرے سا ۔ ےس اج امام اماڑو زور



۹ 

 نزاو اا ن ارا ات سم زا دره ایک رت یم اک

 کس رفیع تب رب هرس ےس اردک
 + یکرواےام اگه سام گی ایک یوا تر

 دار رے اوکل ور رسن ا بک اکہ امرت

 تیمم ےب یاب یکب صلو رہا فان ےس ن اش یک دابعں ن اہک

 تاب یخ سیم ےس ناپ ےک یتس فیل اپ نسب تو لغ
 تک سیلک سم سو ےس زامس کیک اپ رارق

 ج ےراایکی رد نمک

 اکران ےئل ےک ناڈ اکے سرو سی ای نیشن ع
 دوس کام ید گل اند ےک نی یئان ںیم پان ک۔ یکایک
 ایان ت اکے یارک هاب ےس ١ کے ساتما نج
 ن اذ اراي ۔ےرد ترور ت ط یکن نوک ارز ےک نج

 تل “ر ۱ ^ یک
 اراپ ردا ون رک ارم ےس پام ہو تست رل ا تاک

 لات گیره با اینکه اد اراسیو | ےہ زمام س

 اهن ا مرا ںیہن اذا هد او نهی ےس

 راھ رق ترضعرت لب عو غ ن اذا ۔ںہ ےھد سیم باخر اج
 4 ملوان ارت آے ضا سوپ ےرڈرد ٹیک ۱

 اس مکی ٹیم ےک ات کھ ںیہ با اظ افلا یہی
 اچو نک ت تد اک هل

© 



۹۱ 

 اش ےس ران ادارات ا ےن ور سیا ےس ا یاری سا

 یو لٹ د ں ہم السا

 یر ما یار را
 کر ماری ت ل ں درج سا در پ
 کا نامل انب ةر ا اراک والہ رر س سد

 ےک رٹ سبک 27 9 تسد تی سلا تہ

 ھا فک اکو - سر زر ما اوتر تلاع سا
 کہی ار ریس وں ور پا خو کر سا

 ربت لس کواس یب ڈک یہ بس ند شم ویی ر
 سعی ییہ سا ےس تڈ ام یبا ےن و ہہ اب اراز
 ۔ےہ اید ںیم ےسر اپ ےرسود سر نیز پاچ

 ناصر و
 نا ا ا یک ایپ یخ عاقل ان لنا نل یارو

 ا بر 0" اروم تی ےیکں یگ جای نت ںی اا

۳9 

 رک

 اچ ان کرہ زور ایم ار زمرک ار در جرم دا ی ارش چ وفات
 ت9 تام یک ا ںیم ل

 یاب ۷ یس 22



۳ 

 کفر سر ناشمسرل دا نابض ل اسسا

 هاو کوا اتش ہڑوراک د دم ےس سا. 24

 فرد هد درگ له رصد لر رد تہ

 تہ ۔ا کت سر رار ګا

 ےس زو را ےس ا الو دایرکت دمع, ںوٹلّڈافرو

 کور اس ا ا۔ ے ی وپ ںی وکر ووم نکال

 - هو یردرپ ارور مرکب

 1 رر
HEIRESSیر  

 هوس دوم متر روا

 روا ےیل صرع یک اکہ یو شو ۃ الذ یار 7ل اس یم

 تسلط بوح رخ بارجاکحس ا ران ایکس ڈیز ؛ کس
 ۔ ےس ےس ناچ کد نازی الا

 ادعا یش ز ایم ت رفع ُے کر رات کیر بح

 £ ناب زار مد باب عند دم اک

 نک اتم و نص ا رکن عون رو وا ۱

 7 ا ۳ ایر 0 )و دکور

 پ7٠ :اے اب ےس ں رار نگه پس یکس ٹز ہک

 ۷ ںی 2 یل مرصوکں دزدر نا هل



۳ 

 ۔ . ۰ (ےاجایک تتر مارو ار

 رد رس ےن تے ناف لتس اک دس و

 و طاواروا اهرم رر 7 امطف تساینو هد ورکر ود ۱ روا ۱

 رفتی مز مرا جہ یکم اتن سا کارت

 ۔ بینا یر تے 9
 نر وا تم
 اٹ نخ ترضعرتع کز تر سے

 ا ترضحوکل اسیری رشا )یر لخت رضح های

 ییہ اتوار یش لاس دیر یا

 ٹک <: میل دک مد ۰َ انع'

 یس ےس مج
 ےہ کک 5۹ ٦

 سی

 عشایر 7 قع
 ہال رض سس ر گیٹ ےس ہنر دا یر نغمه

 ٹر ےس ا زن وب لاقت اک | ءا اوہ د قع اک یک + ترض

 روا ۔ایورک ئاس ےک نا راک کم ای دار اص سود ےن

 اظ اک نیر ولوو رم ایشن ات ترضحے تبسم 0

 اشا یر صرع .
 دم داخل ریدر



 ۲ ۱ رو
 سیر شین ترضح یت وہ اس گرما یی اذھ نا
 من را دعب ےک سا ایر لات اک لا ںیم یارو سو 7

 یگان ا ےس عالی یکن انت یک
 زر یو ای ےس نم بلاک نا ات شیر مر غ ت بیع
 نابامص روخب سلب رگ یا تزع یکن اساس تراش سرد هو رفشلاریع ترضح
 5 ۔ ایل رک تع اس ےک
 مالصالع رتو الو

 رد کلی لم تلا کی ول کد ترض لاس یا
 بازی ہد بیپ ت والد یکم الس الع نسابا ترضح
 نیضالاترطتور خروار ےک نیل سکس ےساال بو ےک

 ای طع بتا ر اما اش | تیم باک مال الخ

 -. بام تر
 مار علي وتحات لیلا لی یہ ملز نار بان او اما
 را ا تک یب ےس نام کن اطی ا تپ تبسم رسا روا

 بو رگ ام ےرسدد لک ب کس یت بار
 ۲ داورس ےک تمل زاناو یل

5 
۰ 
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 رت اند آت قد اکڑ ا دت با ایہ د بحروا مسواک

 و و صو اوب وس يد و ور ے2

 مطلووب جا ناسا لک نک شی م کز او فا لاک
 دوا سین کہی ساب تب ہا «برخ اداس نوین

 ید القا نم ےس نار ںیم ن اطہفس راک
 ایدز مارس ےک ہشلرہوک اس( بیع “

 جم
 7 تیل رب تر او

 ۲ ںی رک ت ںی ںیہ زز ہو ue مک ہار کازم ےک ےس راو رک ایگک روا

 لیک رح تنا ےک اعر شنا یضررطا ترض لا را
 ضد الو گر الس الع نیلا تر معنا از لس
 یت ترومع یک نج ںی ءاسالا ام برحد دی 7

 رد ادہشا رس هو ید اے رکا اج نیر



2+ 

 “ن” ترص یف اپ سا مست رضح اب اکرم ےھت ام تا عر اد اک
 - سے وع ل 9 برا ۶ 7 ےس

 زام ار قعد ب تا فو
 سا یف تب بذ ترضحن ضامن لاس یا

 رہے لاقت ےک نے لی ہانی سرکار لاتا
 وان ضح ید 1 رس مت رطح اد قع ھ اس ےک ۱

 اتا ہر وار خد نیلا ےک السی اھ ک ر نہ مقید ےس
 بام داز یوم ےک لسی ران ا مص کیے ےس عرب
 یاس وع کس پالس ادب ےک لافتا ےک نا ۔ےھت سر

 ےہ نون منا ا تر
 ر وا

 نیہ ان ن ریز ترض رم یا ےس اوہ لا لم رکی پن
 تاک تب بز دیرکرد اسید باک

 ی یب یت شام وع
 ایک و عقاب کاشف بس شید نامید ںی
 < هل اس یا ےل تا نیر تربیت
 “تاکو طنز سا فاتح ےلبرد ا- ال گیس زید و
 دگر ےن



۰ 

 نم بشار سس لیک ےک ساز كار تاک

94 
 ایل نیت کز یر سو در ایی الساوافم

 - بزواتسم

 تو لع مرا رگ تیر ذی مہلس
 ںیم ولو ۳ کوک ایعد لبا چک نار رلاد ریز
 نرو مو تن و اد تب ےس اہررمتضح

 1 "و 0۷ ی

 نل لا نش |ر یک تر ضتر وا ہہ ارات حتی ےک ناروا

 ناقراما ترضحوشلاع ترضت شمس زاد ردا نام ما ہرلار

 یے یک لی ہیلع ہللا کذب تره نیب
 7 ہیلع ما لم رکا صد ےئر و ےک نکی دازحاص

 از نابع اج مپ “اش ارم نایمزو تسراض اد یر ا ےہ

 تر جا
 رک د داد وڈ ۱ تحرک ں و او ےس ترک یک

 یارو سنا سماع ےس ےک ی ا ریکن ا ےل یلع لا لمس
 رکن زانا رب ےک نا روا شرب قلم تب بان
 لری رز امت ۔یئگل تا ےس نیک رب
 رد تماس ن ےہ ہیلی شا یل کیٹ یخ یک وو



9۸ 
 ۳ کو رت یب رخ ےل ےک
 ۱ قد ام راد یکن ےس تر تم
 نو بد بکر امم لو ۔ںیھتبق کی انب ےس یوا ںوت ےک
 امام ات ےاود یکن یال ۃمحر رگ ےگ وہ تم 1 یش

0 
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 ایا ان تنم لاستیک
 طی یا لور ید اص م واک رتل اں ا میم
 ںی ید اہ صفح رطل اہ یا ۔اوہ نان تحرک

 جے ن ا۔اوپ ےس سی مثال رر کین یک دبد اک
 تیز تل اسی ۔ےھ ےہ د دیش سیم 4 اف شمالا

 نام ینہ دی بہہ تا یدقع ےک | رز

 نشدن اھ ایش دو و ےل ے
 بر لایق ت دال ی ماسال نص ترض ل اہ یا
70+ ۱ 

 یا اول اقت اک نیلا عا بمر ترلاس سا ۔ رل تب
 دقعالماکن ارد ا سیف ی سپ آم ٹتضع لاس
 ید بار مز ترضح ےک بل اس یتا ۔ اسار تری زا تح

 - ارز کا کیس نایک
 . تال وس ۱

 ٩ ےآ بل بع ی تییلبا )

 و درک ایبہج د یکے ہن 7ت ےک بیزتض ۷

 اید اس ےک ںوئاا وی قب ےن شیت دعب ےک تر مل
 ؟ ا ےک ےس اغا وم ما
 ور اپر ت وہ بریت کک ری ۵



7: 
<® 

 ا ی #۸
 oo اہ :

 ۱ 2ے ےک
 ۱ ۳ ایک نا ایک ےک اع و یک پار رہ بل شرم («)

 ۱ ی. و رپ تیبا کن ار

 امت ترط سکر بت را رپ بل رک بت (هر
 5 درن ام ئارف گو زور ےس وو ضر بکه زو د ےک نا (

 ۔ قر بر
 7۲ ؟ تب تک ایکس متد دگر

 اپ بکر مک ار طا ترضح ء۱

 ؛ رپ بلق عت کلام ترحم
 ۽ اہل اسآدقحاکب یز ترطتردا رعذح ترشح (۱۵) ۱

 37 ۶ تر الو لاس اکی حت ( اهر

 و مارو بک ب لش ٤ر

 ؛ارہ بل اتا اب یز ترص یخ اما ۱ہ)

 ا لب بکس قم مہیا لی ریما تط نل ولاما نور

 رویش واز کریس د رطح (۲د
> 



۷۱ 

 ضس جج ےہ ۸( 2 هر ھی ٦

a 

 رام مت
 زن یا رپ ماپ ام ناسا دس را
 تسہ ے ربا تالاع ےہ ارح ان امہ اد ہا كل
 روا یڈدیمایکی مم کن ا ںیم تاو زغ لا ےہساز تری هوای

 امرنا ےک ںزم الس یک یقف اس رپ عترت های یک سیل لا
 مزاد رپ دف ےک د سا یک یم ہد زط سا ء ےس امہ سر یم ۰
 ج قالا ات ورم یکی | نیس اد اد کن وفا چھ"

 اھ ایمرد ےک ابنا کی وار ام کیا سی اسد
 ذات ار ان وک ں رب رات اکہ کان اللاب “ےن یر امنا یو
 ےس باپ ںی ہد روا کپ لط رب نال نیر حامل رم ا ی

 عار امری اوٹ کیر ےس ماین ںیراولت ۱ ۱ را"
 از مراکز اب ےس لع سا ےک تم 7 ےن پ آر وا یل

 ےک سرامصنا التوم اکی زاد رتن کا نبا اد

 هسر نم حرط سک کہ اد ےہ یاس پا ال ب دوخ ےس ت اگ
 ہقاد ہی ےن یسک وم کلیسا
 - 0202 21 ردد او ژور راصنا هل



۳۳ 
 روا ےگوہ ب اہ تستر یر م ترضخ انس

 ےب ٣ ںودا ڈان درگی کن ن ام ساری تذاجا ایکش

 لا ضرر 7 نیش سا کز

 3 ۔ں تی در ل فان وففرغا ( لسی
 یا ک ےب ےک ینا نشد اوہ اج اکت اب سا

 رخ رک ےھت یک ایش اش ں اجر وا نار علت ان ی ہد ارت
 هل تف ےک باب هری اس ےک کل رک 7
 نا لون اب ایک عر عر کدور  اع ںیم تسمه شہد
 شان درگی بد خیر رک ہے ہدار ای ارگ

 تیر دا ۔ سرک دد ی راک کوہ ےیل ا۔ںودرکی ب
 لو ر کرک روا ےک و کر وحرب ےس دال فر ات دص

 هرابا اراپ ست از واشر سوم سا 2ے یہ ے

 اپ سر تر ٠
a. ۱ت  

 فک تم 27 ےگ شناع ترض یہ او یکم درسا

 کل اےک بارد مرم لس رای ےس جای عقد

 نادا درک کس رقف انس ین ب کس حدا ی ہڈا ی امور تح

 ر اخ طس ن السور ےس یم اتا ن ارش ارپعر اد

 ل یا

۹ 

1 



۳۰۳ ۱ 

 ناپ کن روا ۃرارب لک کا ترضح ےس ورث ےادیرخآ

 سس را رے ذ سایر سرما

 ۔ایم و اکے ال سر یتا دس یک مک یف ال

 سہ لن گپ مک نر مادی ی کا
 تب ژانر ےس کی ےس تا ا اھ ایکن

 رم شب لا رب دو لب رک یدک ایی
 EET د نا( نم یش امام

 اب تاران کو ۳ یی اط تم ورکو وع ی

 . بسر »نیا يا اف ۱

 دنیا نمد ایا ر

 بترع نا رضا سرش ان و ی عر الط اورہ
 لب خط مرشد سا اے اک تم
 .. گز الہ ابا اتسم رب باک

eشا  

 نکہ یک نشر یارب تلشن یز کلا عادناط یو زن
 رگوں اکی تب سا ر یار نزد انت
 دکترا یب کرم نامئاف سار اےک مالس ا

 روو

 - نوقع الآ ۔ےپ ا وہ ر امس



Pf. 

ESفو تر روم  

 لا تضح ید دید تسلط بح ےھت طرق ےک ع

 یک تبرف یک هد گانه عسل شر ز یدر ارت یک

 ميل سر هدر هوا ےس ہد

 تیر لر ےل ا لوسر روا

 زار تیر نآرکں ولاو ٹا 9 رکا 2 اوگ

 مل ا ےس مر ےس ا لب دو مند یب ےس یز رور ہو ےگ

 ئ0 وال اوری لصقل ا لایک ی لذا ید ہہر
 ._ درونی لیمو رجا اد کاکا یر
 71-220 اد شکن مم اک

 روا ابا 7 رم اشر انس ل اض بح ےک ا ت رطح

 "ور یک

 ا ید
rلک 212 ۳  

 تا 89 ۳ نکات پس تاب سیری رگ گر ۱

 ی تو لب عین
 ِ ی تبسط یک ا دایر تی ناک ا تابناک

 تام زید وتو اک(لسامب فر ۱7 مع
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 ےن ات قم ےس اہک رفع سس
 ےہ اور وتی اک کی )ور 7

 کز ےک س ںی یف د مع ی عر یر آں ید
 نت ی نانا کے لے 2 ےس وام ورک کس

 یو شی اف سا مع خر تیکه و گوا هم اناج رب یاں

 بیت کے ب ات اجو; ناف عطا باس ےک ضف ا قاتا ک

 یک نشل االس ی رک مر سا
 ںی ےک ا او اکی گز لش یک وو ہدالع ےک ی

 - ےس تاب عل او روا ایم تا
 ضد یز ا اہک کا تسددقروا فان

 سر اد کری ایمر رکی 2 ےک کام ا

 وس ساب را ےگ ما ہرشسداز ےک پ آد یز یاب

 سیٹ سم نااطم ےکرسف ےک برعس ےس تسر کت کروا تا

27 

75 

 ایا ر کرک اخوان خام کیا حس ےھت ےڑرل ےک ےک م سس لا یز
 لا می رضا خرز ما هک یخ ترف م اسا بق کروا
 یکے کیر رضی 4 سو ام کد ین بعید رایاد 7
 تفطر اکیلی لصرف د تضر کړیو تاج اب ےس ماری
 هم اب تبن ےہ سد ق تتش یاب ےک زاب دراز ا ناص سے وہ ارم
 ےک ےک تر تیم بتن سا کسر ےس آر
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 عو ان نرد ب زوکن اے ںوگول کتب یش یز ال اک ت رشد ا
 تاش یک ےل پے وپ ناجج بیت درک
 ۱ - ۔یدریدانسیکن اے ڑی

 6 ہر رور ےک تو نا طاف زر وا ںی ی روا یھ سز

 میز لی توا لی دی چرا ےس ا
 اہے وہم ارس یراوکش ون ےنا بم ئز سا ایمر ےک یر ہوا

 یر س ا ہد کاکو اب اب کد ات رض چ راس اسیری خا لس یک
 کد یکن شاہ نم و د الطب یر ترضحد جد ام ےک
 .٠٠ دیک خم ییتالط حامد الپےہ

 - تیز یت کب عز اکرم یر نا کی ئل اشک تقود با
 ۔ ےل یل نب رمر ومادای) ےس بس رک کاج اب درک ات

 ۱ - سدرک ان اکس سا یی

 رر سل سس بہت بس
 کس نام نرم تان اکم رسا كس تا
 ےس یب هه کی کن وطن هفت
 استپ ےس ترک یا سا کہف شکار یرکی دان
 ہ ےن سن ترس مر تری رکی یگ ےک
 , ےس دحط ےک ر افکرو ا اپر کر اض اکر میر سا ےک ےس شمس
 میرم تماس سیا یو ےن دب ےس داد ر یدکی شد



 حر

4 
4 

 تار نور ین زا دزد قاد ایر
 7 - اظ

 عن ع نولب اپ یک ہنوز ا وا بنز یف ام
 ارو او اک مد حاتزا

 ۱ ه نا نصر ابن چرخ نم ئل 1
 مہک ں یل یم مالعا جد ادب کک ہستی اکی اا

 کر ا یک اٹل نیا با ںی عا ےک نان اےک
 دارا سال ماظن یئالا فا سرب کج انس
 ۱ 2 یی یی ن الخ ےک سلوا۔ ےہ ارروز 1 ۱

 ۱ ہد

 ںی تعود ےک بالا باہ تیآلاسیس ٠
 , نزم اد اروا تار عر اوزا ےم سورت تسارط نر 1ا

 ۔ تب ایا بطاخ حط سارکں زارد
 کر صور فو قهر اش (نمیضسات تیوب لک

 .. جگر( رہ (یردید ت الط اچ بلع رکود
 قد بج ین اپ ثبات رپ لرد نا صاکچ هنر ایرید ری
 ی ضم کرب ی املا اکر ند ےس ردا۔ ضر یبا ےس نایک
 5 مس اد ےک ساید رقم كس

 ےس مت و 2م ال ھے 7۷

 ناکام کو غمد رم ناو



۳۰۸ 

 خم منیر انار جز جی ام ےہ ول
 و ےس ںوتروع عامل میم ر
 هر سوا رکا ما
 رہ اظ یک تر یاس رہ اظو ہک ت ےک اردا
 رک ں فایر پا نبرد ہکے اکنون سو
 سر ےس

 ۳ : تایر اش گی مد

 ات ۱ او قو کج ل نل اب
 ۳2 کل تر سا ےسر یش از هی کم نو
 اپ ہا شا دان کن تک ار لو
 (ع سم

 شاد في ود ےک بای تہ ۱

 7 7 یزد عطا ےب اخ وکی

 عد ال نقلا 7 الان نیس

 ے رام دہ سلب نصرت و ی نکا

 زا 2 و
 7 کباب فش کاخ نیر. سیب ح یک لقرع
 رول حس ےئوہ عرض يا ےس درک
 روا هم ںوگے سا روا ومکت اب ب یو کتاب بنوا



۳۹9 

 ارد رب وس
 ۔: ےس داسا جر سنا لک یر مود

 رنا اش 5 ا
 روگ وزیر اکے نار بجو ار نو ها

 لات تس 1 ہں بس ںیہ کس دب

 لس نا که ےس تن ےک ہں ومحدد نا
 نر ره رک ور کس تب /ارطم جراوزا
 اتر یون وت ام روا ےہ کز بات

 رو باد سیر ب ترک حر ات :

 لیک باجی لوازم ص2 دار ناب
 رش ریز ا روم ےہ ےہ
 یا رح ا رس تر امیر ہل
 ترک رب رم ی تر تم سد 2: ےراڑکی دن زن 0

 بیل ا ںی کات سرای 2 ی
 کس از انا تیراسال هاو 700

 ایک ک راب فم کپ نا ےک ی زر

 ق E ین
 تراز کت اتر رک ن دادام ن اقوا نوش 2 اعم

 ہہو وردنا ےک ہرکرد ل لنا نا نی قی یا سرک
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 - تب لطف ورکر افنم ںیم

 تنوع یب ے ےک تد اہ لضفا یسک ارم ےک سے کام بج

 ںی سی ےک

 کود ربط اف یر وما یون سرکار اچ رک
 تے ےہ رک دلت

 سان “ل صف 1 سا ےہ فن یا ررٹلئاع با
 نت تام هد ایز یاس فرم ری دار

 یر سا خرا ڈاک را ےہ رم حسنی ۳

 کر باتو بج سس موما تروع)

 مرتا ےس یک ل مطا اس سا ےک تیا بحاص
 ےک سارو اض وجواب ےک تزاہا یکے لرب ےس ےک تاب روم
 نو دنا روکے س لغ یاب رمو بیت یر ےک فہ

 تر
 ہنرئلا) ھ9 هما ی و

 - ی اک 0× 7 77 اب نوک نت کارد

 سل! بک ۱٣ے 0"

 ۔ے فارم 7 نادا وک
 “ي7 نا ےک قو حت کش ارد الخ س اسد یر رم

1 



۳۱ 

 روس اما ١ے ہار روا امار اس ارج ۔ںیم اک قر

مگر ےہ ںیہ تررث رس
 ا ارد 

 تین ایمر ےراہ روا ےک سا ےب مار اہاض اب ںی ااعر

 یس کس عی یک تا شر اکو

 ۳ تکراری یر شما
رںںوتشود مس بیا و و وز اف سس 7

 

 ت ۳7 تک 7 ضا رخ یلاقن

 کش ی ہدروا اد رکا اک کت قت اص کک شرک
 رم رال

ey اک شست
 یک توکو ت 

 تیکه رک دهن ےہ رک رایج

 و ورد شک اب تسلط و ترکی را ےہ ین نی

 ترن روا - بساصخ اکو لکم 3 و و

 ۔ کہا دن اس ےک ں یاسا الود شال اکاک

 می
 ۱ 2 نار تو

 نو اج چین

 ارد ترا ی کا



ir : 

 لم اس نمک زا ترس ل ام کت اش ار ںورد نا

 هاتف نہر کم ےس تا اد ےک یم سا۰ اک ناب ےس
 گرا ےس ترن درام زاید ےک مارا ریو طس کارک

 ظنوزکس یم قع ےپاوکں ززال ماع تاند هراس سام تالاع
 رترہ یخ انہ یفماک ن ےل ےک ی الس ا کوت هد رک دہ یئآ
 لک ںی تری کس یم رک دب ےک نک شما م الس غل
 ۔ےئاج لر لشکر یردرض لڑا
 مال ورد بو ام

 مر : كنم كيلر لز ام لب لوح ها
 ےہ نوک رے ےس امر کج سد ایر یہ رسد ۱

 گمان ےس مد لمس 2ھ ثساربج

 از ہداراےن ا لب ر کین لثه سوپ تشر دم کر اس
 ساک کم مظالم ا ایپاکس اروا+ترعد یکم الس

 چ

 ا 7 رد ا دو ۲ 1
 ناف ن ینلا را تم الس ترد ررر یو یاد
 ۳ و ار ید یی ہو سرک ےک 7
 بیامداب رے باد زار هار لد نم امت ل لب

 هصات بحرانی سگی ززتاقناب از هداراب اکغ تو ترع» ےک )سلوک نیس

 و مزه هل یم ایم ردا مر شش لس دار ارد
iرم ےس ایکن اکرم تام اد نا رس پا اکا نس  

۳ 2 ۰ 1 

 < ایلنا هکر ےکراہ تیک زمرد تپ هک
 ٹر رن کاره لس کسب دمت ہد گا

۲ 



۲۲۳ 
 پاتا لف : بے ب آرا ا لاین سام
 نوه طی مان از ادرس, طو ان

 ما ک ل ووم ات اے وہ اشد اب

 ہر یگ خو تط مد رر لہ
 نم یبا نب بط ام ارتقا ن
 یھ ازم ن شارپ اسر وان ےن مورد رر
 پت تم ور ایریا کا
 ہر یر عح الم نرو ان داس مر زم

 مور نیست ہمای واس یل ہڈ وا
 ہر بس و نہ اہ نا شنا شام
 ۱ فی دناءام اشنایپ رفح

 تر ات فلن عا ترک نلت مد ءالع ےک نا

 و ص ےک ناو ر ت 7
 اراک ت رنو کپ ا ناطلس پا مور عش عو اش یکل وت مالس

 ی اطا اک داب نسل سا تن سو نم
 لزوارنا ا میل ما تضر م ی نا تک ی ات ضم .

 ۔اھتی امن

 ے اےک از ورپ ورم اک ست و 9

 ۔اھتایاز ۃ اد ا ءا ترعو



۲۳ 

 لا ایر رپ روا ابلیس تر تباس 1
 ۰ رم ۶ 7 ۳ ۰

 زو او مرحلا ب بیو وری اور
 وا کف کیم بیر قطبی اچ کر ام ےس سم

f, 040 ۷ 7 7 ۰ ۳ 
Le 7 ۵وب مگ فر ف ر 2 7 سا ہیلع ما شر 02  

 او مچ اح ۳ : ۰

 بو رشد ہل ےک ی ای درک فن رش بس سازد
 نا ی رب لاسر نج ےک سرد ایما تب
 - ارگ سنت ےک نزد ناف مات ںی ناز ےک

 تر 1 سان ا ناور ےس ب ہما ال او حکم ور ر رعب

 مجرا خا وی ےہ لذ بسم
 و. 2 و, 4 ت 22 7 و هل

 ۲ مونا هضع لک تم لب و ا ںی نب نکنم
 ماما ایا كود ۲نا نامی لا رماطک لس ارم ہو“ و مو موم جج 3 رع 7 و یی

 ری مورو سوم ےہ ماد وچ ۳ ور مد وا مای و

 نر مان امن تیر نام کرج هد تور
 ںی ی اک ےل وس ےہ ا ےن ك ا س

 لز ما ےک در واش ترک موی هال شام نیر طخرپ حل

 تہ یکم السر کم ہاشمواب ےز - یٹراب رگ رج هست ا دب ما

 روا بیعت الس ںیم تیغ ما رک ای آے مالا رپ اتد
 را ددرو اکے ال ای نت تره لپ تج ےس تر
 اک یت یراس یت قت ایک لن ماس نت گا اکے ند نایب ارب لم لال ات نسیم
 تست مر بم فرح یک کر ابات لرے ۱- کج نادر اکر لا
 کس رک یارو |. رک ت رابع یکی کروا گاضارس 2 رم ہک ہد ےب ی داس ناز

 رگ نیل دک د مر انی وکی کام فردا ار کر کر

 ۔ رادار ےی ام ترم کر داود تل اے دور شارات ا سل 2

 ج

۳1 



۳۱۵ 
 تر هم مصر 0 رم 0 22 3ہ 2 ۱ و

 ادیان ا ادیب امت ب یس تر لالو عن بال شايد
 7 وو دس تم وص ہم ےل وہ پس طه رز اب

 و ان ناب اص اصن حل شه رمی لا
 ۲ ہوم از اولو نار

 ریل ایکس ذ رد سارق ایگ اب بح ساس ےک ل تہ

 مراتع سي سگے س ستر ترم لب کب ٦تی وک
 یش جا ہت اکہ فاتت با ےک بورس ےک یک
 سرے نزار و لم ےگ ےئل سراب رر U وک ام رپ ےس

7 2.2 

 ۔ے ہی ص الف اکس ا قرپر تنگ
 ایران اسم تایل رد اکات ونک تم برع۔ لقر

 - لب بس نااینسپا
 و ےبایکبض اک ا ۔ لٹر
 _ - ےب ےس الناقل ادوا ےہ یر هد -نایفسرا

 وہاب کیو دات نس سی یھی ل نے سایک قرم
 7 نین
 ؟ تبار ل اشو کس مو ادھار ابا ساک. لقب
 ۱ ۔ نیو ںابغس یا
 ہراس ور ڈار اا ید و ریس ا لشرم

 2 ندای زر و ادرک ناغرا

 ۔ی ای تاب اج ارپ ناص س ںو رر س ےک سا لب



۳ 
 ۔ ےس یررپق رت بش ذذ ۔ نابتسا

 ککے را یکایک “لٹر
 -ب وم ۔ںاینسرا

 جب تو سا کس 1- لقب
 ۔ےت تشابنماو روس اپر طفت ۔نایفم و
 کز ہدعو ےل ا یکم سرو
 ےکرٹل را شاہ لک کس نک ین الخ ہدعد کت رانا
 اب تب و . ی اساس
 رب تک گنج ےس سا مال ۔ لق
 -لاب-نایفسبا
 بارم مکس یکے اک - لتر
 ۔ سنجے اہ ییکدوا م ا ی هک یاسر

 4ےہ اہک ص الخ اکر ات کس ا شر
 ری روا کور کن مر یر ناس تا
 روا یر دم تن یاهو درک ریس تب اد ار
 ۔و تدابعی اط-ذ 7+207

 میر کس رد ےک ایا ما سیکل
 رات ات اف کب رم ےھت سار اتت یب کا نیزتالاس مانت ہک ےک ن اسلا تل
 زن بقا زنش بای توڑ کس ویقام ندا
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 زر کیک اد باب ضم ای ےس یی قاد شیو کسب
 < مو بس ەد 7 ران ایتسرلاےسا ؛بلاط

 ین اش ی کلا فانی کس آ
 اں اگے ےس یو |« 2 روزا لب | ے او ساب

 لاک ما یر مجزا رب
 گازی یک ترن صلات تاک ا ۔یرپ سنے ی

 راد زا ت سوگ ا ںیم اک- ےس 2 یئ دب لا

 راس اکرم ایک نت ین ےس ۔ سرد لو رام ومرت ےک سا

 - گر اسب ںی ب ہر 1 اھت ورک کر
 گن ںی اس نیو ےک ےس ںاو بح ن ایف وا ۶
 رشالضف لوح لی ا عا یار ور تک

 منت تردید دا نس لو

rs 7 0 ۰ > ۰ 7 0 

 ےس روا وب حر اد ےس یہ در وسعت ای یر بح
 کا رس ید ناار 2  س؛ے ٤راض تکا ناف کسر هل 1

 یه ترس ارم ذس نیا دایی راس رشد سل سیم
 نی کس اروا ےہ رک مان سا صح ترمز یکم اف لاتا پاک ےک ےک رکا یارک آ اےس سرو عیسی یر ےن سیا کر ×

 ۔ ایف از یری با د صفع ان شمس سرت یف

۴ 



 ےک : ۶ . ا مے تاں
 راس کر ںی منانا اوت یک ب یبص رکن فا ےن سونف
 تر بسا ۔ںیھتی کیف یب یک ب خا نب یب
 ر یک زر ا اغوکس ا ےس یب یک اوم ےک رخ ہشصرکا رک سش وع
 دفع ےکر کد اہک س اپ ارا سی بس ام ان کرن اےس نہ 9

 ابی وا ےہ بس انس یک سن اشک ازت اےس سیم
 ۔ یکے ساک ہار یک معاش ا یک سال امر وب ےس قا
 ارن اے بطال ید کید ازا غتر
 اار ما لاو وکو هغ وردی یار چاش ناک ` 7 7 ۶ یاد یک غب رج ا
 > یزد مش گورک اےک مای ےگ ےس راوی سم ہار سد ترک عر کرد

 رک سلاد ےن نر امن املا لپ ین زانی بچ
 ترے کرم ےب دیک نیا هد نیسان ارت ری
 کب ر ےھت ےہ رخو ںیم تد ایس یف رز
 ید تر ضر ۱ و 1 نارائ مت ١غیر وا ترشح هک

 ا ترش سد بیع ما ترضح سگی کن ایفا تم
 دیک ا ین اون ےک ناوق سخی کت حر

 تے و
 اب است یت اج ایک جرم سو ۔اھت ند اکر الس ن اذا
 »شکن ہار مع یت هل



۳۹ 

 ناس یکن ےن سال ےس طز ۲ ساپ ےک سکو سم ۱

 یکن نرگس میر او فیکس جایز اطعرب وش هوردا ایاوارماک
 ۔ ےس تجلرر ترا

 رے ا طا دع رک ےس ا ےکڑ تتر

 یی واش هت یک ےن نو ا اتو ایرو ا ہارڈ لوی سش تع
 ۔ایکدلہ اک ےب تاج
 شیت هر پاتر

 2 یبا ہن یش هر ترض زد یس الا ہک

 مس کماط ور اس کرام سر سرخ سود یک

 مواد میری سه ذو ور ناسخ :
 سیا کا ارواب تر ری کل زارا کا
 ۱ ا ہک رت یک تا زدد نا
 TE اک راؤ 1
 7-7 لمد جے لا

 تن ا

 لات کی ایر صور اعمر کے ساحو ا یاد تم
 ۔ ں ےس ےل اتر رک نام یل اس هرس

ETنایب مس  

 شی ماس سب ےھت کر رش ره لر وج کا امت



۳۳ 

 ۱ ر شاب مدا ےس ےس انت یک ور
 ,Se لے ن آء ےس اپ تاف سوچ ر یم سم سن باکو

 ۔ایلر کہ دارا اکر مکا تیب تہ ایز

 ریزه رم ہد نات نا شک نایک
dofدن ره مس اوم فخر چارت لام اک  

 رج تا ایک روک اھ ےنرنو و بکرا ترک اوز
 امین تر کی رجب یک ق ي و بہہ لیلی
 مکن یاب ےس یدمہ یک مز یا نل رک تاقادک پآ
 ٤ اط یا

ANTIراک از روا ید نک رکا ےس  
 تضاد تراب زی مرا تیب فرعرآ 2 سال نج

 زنا مارک سس نکتہ سی ےک دد بسے راضی کور
 ںیم یی اب یتیم سر شاد یلدا یک
 سد نور اقای اکو استر ی لب

 SANS ناکا ےاد ریل ےک سا زور نین املصم

 ۳ هم دے روو ا ےد رپ ۱ ر ساعا نیو کن ام لام
 نرعلأ) ه ساتل ۱ ناب ایران مااا تلت

 تو نام ںی چ د ےل ری یر ابیداب ند ےروا

 روا ل نات تح ؛ريلرلانرل افتتح لاک ۱



 ر

۰ 

2 
 رب کزن ل ت سا تورص یش ص ادا نیر رک

 :ے لک ےہ تالف ےک ں ول یاس نفل وک ناسا ا
 ر کلم سم ےک یراد سرد تاج و اد روا

 ر اور ےک ل وتی سو جید نا ایا
 ہل ےک مم السا و ا۔سہ ےک مارک مدام ےک الشم ےک
 لاع یاں یاب ور لن کی ترک سٹ سد تع اھت واد ہد ںیم رک
 یاہو تقارص ی ات ےک ر یل لا نرلامروا ےبردرضل کش وت سیم
 یی رت کادر ےس تی راہ رد قوم کیر

 ےے لد رو ار یے یے اعر یل نم 7 امد

 مانا جج اِ ازرار
 ۱ مشرک تضر دک

 شاه تاسوعا هک مرا یب لاس یا
 رو ا دع ےک زم تر عح لی د رک ترج + پک قع ےس
 بارہ ےک وب ایل یک ت دانس م اجے ار لار بع س تاد
 - لی ۳ جس ںیم تار حادا ہی ہین قع

 ھہشس یک

 ۳ ر 2 کن مس

 کب ےس س ارام نام کو ہک ےس یم ےس از مے

 زر اض کرین ساب نرخ



۳۳۲ 

 رپزابز نلالعا ماع 0090 رے و ۱

 نو لمس کا درکتص ےن رب ےس سا مارک ماقتا
 ناک ردا کرس لو اد مگر و اے تحت ام یم

 ےک لکم یا - بد سی سش ید اڑبا یک تو سک 7

 یک ا ےس سیم نو
 روا ےئ دہ اھ سان | دسر ےک آکے لس تالش می
 د ےہ ری مت سا کس ات :

 لوما یلد السر نتوقع او شیوا هس تل تا
 فرا طمع لی لو راک سنگ ہی 7
 ۔ںوہاکر بی زت رفع ےس ا کس

 آی متن هل لم اےک

 لا ڈٹ سرم کرام رر ص یارو ا ازا

 تلد یک تر 12 ورو سم الساب ترس بعلت رح

 ET د داراب ےک ہم

 وی 1/۳1 ترض ل ما ی

 در نو هک نصر عا
 وز موبر 72 ہوم رک مال ید ےن ا اید لوکی حال
 مر کم تج ادر رر مازدا را ےس تیا اکر اےس تاب هر یل

 قاز تر ګرا رابر دا یب نا انس بست رفع ]سد
¥ 



۳۳۳ 

 نر نیت ل ص تیتر | هم ارد نیکو
 لوید اب 227

 نکے شک نمد هرم ترضراد شاد تی یخ
 الف یک یمنی ٹی اف ایکه ره و اکرم اننا ےل نایفسولا طرز رہ

 ۱ - ین اب یدازآ یلص ےک سا رد | ایر رک

 سلب ارام ںیم ین سرن یھ( لای
 ۔ بوم اف یم باو ر آے ر اظ ا

 ودر اسکا سم نین ںو ید یک اجر و ا لات
 ےن بل کرسکی گز ےک اس ےک تمروا ےہ ر ےئاس یس سکا ءایس ۱

 مالک لوفروا ۔ےجرہص نو 11 اعےکپ 1 ایک تونے عو

 ۱ - بد شن مر ا کر العار
 یل یش تر روا ےکرک وشام اب ےل ا یر

 ےب اکے وہ ےک ج راے کرک مریض دا ےک ارور

 ۔ بلک اکیا السہ وف اس شو مدت
 ناسا وو لری اکی د تزاہا بلت رشک ناف

 یاسا ناماعللتعر تفس راے اھ ید تز مایک ۳
 مس ےک س اے پیری برو نکے یف ن اعر
 تلاع الس ےیل اکا ملا ا وا الا لت
 ںایر اک ارم اض یی 5بار منشی



۲۲۲ 

 رخ کو ل د ںیم تعبیه ساروا رپ اعم
 ۔یکل ام یل ای پاک

 ات یت فالطر سان برص سل رصد یب
 207 ATL دب یی ے ویت ےک
 ہا ام ےس نما او تسا

 واک ںوے بسا لا
 رار قرلرا نوا ا اپ هدر ۱ فل 2
 E ار ات فکر واوکہ اردا ےس نم ےن شکر گرا ید کیا

 ا میڈ روش سا۱ لاسیا
 ود مک د تررق اره -تسو# هم رزق تم

 بز رو | با

 مملو کر ںی رض
 و سی هو مال ت کم طاع یک لہ ترلاس کا

 ۳ و 2 7 وم مک ےس سم

 لئے ناو سرش ارب هد ارام ےک ناز رس طاع منم
 پے ملیر شا یم کیا ا اید امام

fایر یارک( اما  
 ہہ دس ار ذی ےس ی ےن پآ لا هس

 اے ار اکی سده یر ردا تدام الا مهر



۳۵ 

 ساب سش ہل ہا را کس پآ

 مقر ڈی ےک تی امو کس نریم

 گز بت هر اب 0 لی ترضح ۱

 کسب نر ید دانا رش

 ترور ردا ومر قام یی ری ےہ ناصارپ ناصا

 یک تی یکم السارج تو ےہ
 لب کد لنم قر یز نم بما مس رر کیٹ

 - سوار ور سره ےنال ن ایا 77

 ءا سہ و

 مز دو نکا لک زار ول نا

 تامر دلتا ناب نوش ںیہ لا سس نیت بل

 کر سن بارک ط ی دعب کس

 ڈرا نر نارا ۱کر اچ راپ سیم

 تے اص لا سر و رقد رکا ار ا داو ر

 ٠سس 7 ر ب سدقا سرن وس اھ

 اساس نر ام سو کرکے ٹا بش لوسرایابک

 بر سیر سہ ۰. سودا رک

 داران او
 ی دا o 7 ا 8 شا



٢ 

 گم الار | ےک به بس اروا - اوم تہخ تاج
 ےک ید ترقد یک گرمای دور
 الہ ناس ےک نر ایگ ا رامز ننال م

 ۔ ید ترقد یکم اک ےک اکو 0
 بقوا یل وت وس تو ع ای ےن یم
 ترشرب وت سو زاو رے ےک عراد راگ ایک
 ۱ ۔ےتئد ےک پید ایت
 ر فو

 مو نتا الو نو مز نازک
 چیر ںیمیل قع رکا ہد ا رک دا گچ

 ا تمام سا کرنٹ ند یہ ےڑوھت ےک سا
 اف مت ل لاک الا نیر “ور قر وا ددب نب ناتبز«بجاع نا
 مال ای رشد گرو تر وا سوی ام سیم
 ۰ وب ناو ید وج

 رپ اب ےک پا ےھت ںی کرام ور کک یان
 2 یاب ےک ےس م ےزاو روو ی درب ےل فرش
 لان کے ین نیاید تار ناتا م ناب ا
 ےس رز بجرم عر یر اہ ہکے اما ےک یک عی ہنس آ
 ۔ےراو یر۶ا سنج لک تسن یر ءامہ روا



۳۳ 

 ریس ا ی
 دز لان تیاری رب سما. ایاز رک راز را کراہم
 ا2275 اش یخ ا تا شا یک نم کو ذا رن نل نا
 کو مہوش کریک تاک ویلا کیک
 بام ےس تو یہ ارس ںیم ناں ساک ےہ بے ں ور
 شا لر اب د پا ےہ ص نت دور گار وا سروش ےس ےس
 مارا ن ےک ابر الاد یا ی اب اتر ےن ازت

 ۱ فک ات ایہ انکی
 یہ

 - مالک ام نکردم
 رک لای نما نیز صتلاو نژاد نواز
 1 7 یش اسان ایا ۴ نیئاصرو اےاصنرءاےے ہیرو گلو دانا

 هر نرخ الو وم یو غیر لنا
 ےہ ہے و 0

 بوشهر یر و ها 7 لک لی

 21 سا ےک یخ ترضح۔ ارت یے ےک ےنرکم نوح شد

 یی ات سض کس آرای ہل ات ےر اد ےک یر قو ای درک
 ٠ز توماس میک اٹ ام نر وس ںیم گی ناسا



 ےن بار بر میڈل رپ بوم رس لس رکی

 و ایک ناز ترت ی اتوا 2.
 دلم راک رد 0102

 . ےسار رل ین اح U رمو وز ے
 ۳ رغ "ی امیاو ىلا لاو نم بح دافع

 و ہک اک س اب ل د گره قاسم
 الو ایکٹ یس افسر و ہل رپ و ارضا

 رایو ےس او تری ام 6 ورک سامنا

 ےب رو ید مار وم !ےنایسر
 ۳ ون سم اک ےک سا

AEEاب راوی کرد سم غرما ےس  
 رو تکریم راک محاسن آمار لو

 سارا ای اچ بے ےک یرع کل اھت یک رو ا اکس ین

 ۱ ت9س 7 ی اہ جرم که آکار ار ما ےل یر ع

 ۲ ۔ر نیزے ناس آرد وا یہ بر تس ورود 0

 آ لب موس یم ا ایڈ ےن ہی ورد
 ےس سس ارد ندک

 لب م ا تیئاسی عند تره سکس
 ۶و

 تر هدا ا تسازب سایز



۰ 

۳۳۹ 

 تر نیم حا سکا یکی ت یت یم یم ند تر ی
 تی لیکن سای ےک طط طاف وکر اش ہت اسد عجل
 ۱ -الا ورک وک

 ی ر ارگ دلمه پ ۲ام ےس رکن انا ےس ید ع
 رد س فک ات کر ت ےسا ااو سرا ترم 8

 اوا روزگار اسم لرق ےس سک
 دوا لوتس یخ ی اتو کر لب اتم یکن اردا بم ترا
 اود تو وو یر ع هاو ےہ لای یاران جروسراپ

 . کیا اکے سرکل اازهد کلا لات تم سلف یس بج
 او ےنرکل بق کلا کس ساز که رکن الت ک اس کل وقم
 تہوار یت یک ں نشو ےک اہک پس ل ایا اتمر ین ۔اگگ سده ب
 ایرج ی بے ایک ی دم ے او ےک تم و ارو یک لا ددا ۔ ےس

 الز ے ب وہ. ےہ رو ضامن سنت ایی د ایل م عن یر ؟ بس
 ٹو ہد رکے باک کر قم ا ) را سارو! قر

 تر ایز مرکل عت مار ورو ات ت روک یارب بز
 ماا ی ت ی اد ت ن لوکس از یکے آے ےس پس

 دوا کا ساپ ےک لا سم کت س ل ایخ یکی وکر یر ع ےا
 ولید عم ےس ارت لپ م ورک تست ود ترس رو |( مش تطاس



۱ ۳۳ 72۰ 

 اے زلال زبر تک ل ب ب کاسب رقت
 ینا ادا کیہ السا ترش اب ت انا یم
 شا قدد عم قوام تشک ایل کبد ںی
 ۔یئتی د لک
 ۱ را صر یس

 هارو یی کر وتو 7
 یا یر ےس : ارم باس

 ہو لبق نم ۇس رر ها ترا یل
 ِ جفا راس پا ۳7 احیا ۳11

 م باسن اد یلاعاکت یک س اردا رت یا ایٹم

 ترم ین لسان قلت شک کل قم ان لاس س )۔ ےب اک
 اولین پای ضم اح تو راد کیو ایس یا یس ام ےک ایک یس ےھت 7
 ۱ - یوم ز اف کت ں د

 لے -نزال/ایکت مرد بس اکے انب ےک سا ےک اس ۲
 گر پک هک تل نفاس لوک اک یت
 7 ۔ںیہ 7 ںی کا سے سلا ات

 کش ی درد ربع اکل رت ےک ں ور ال ےک پ
 ۔ایکج ۱ے سوال تر ےس ںؤ ا تالح یارو ےک اب تل



2 
 زند اکی .ایگ درک ر شوک ید اشراےک بم و ورک

 ۔یئایکل ون یم نان ےس یم تما ںی یک
 ۰ 4 و

 زد َكِلزَحْنِماْوُطتْلا کیلا طا ا
 ےک ساب تست ان رفتم ورت لر تنس ٤ر ان تر گأردا

 زا فار او ےس کوم لسی نا لی رک بج ۱

 را توہم تمدن ام تر قورس ن ہد راو ےک ادع
 ۳ و سر لس | برام لس

 مس ورکر رک اروا ںی ام ںیم اد مو یا لی اپاسزاما .

 اترضحر یک سرد هرزوگ مو یر اب کیف ےن بر سد
 بل بو ہدایت ہا می ریما مع ےن رود
 2 7 ۔ںیتہدم آری ےیل ےک

 رکن ۱ رسو کز اور ربل تز اا ہد ترض کز

 رداد رک ل ولنا ےک الس لوت ساک ےن رت ۔یر مال ترد
 اد :yr) تو یدک اس روا ےک مس 9 رل

 هاب تل ام هتل ےس
 ہدایآرکس ٣۔کتب امد بحاص ںیم ن١ سل لای ربع

 لاری سانس ۔ےئ یسک لام کاج تیم کا يک
 یی یشاررپ سام دعوت اس ےہ وھی ید زم رنمروا ےک



۳ 
 ۔ سبب رند روع ےس ٹریک بیو 1غ اب دوا

 رو ازش کات ےن واو کے ےک نل ںیم نک سروس بک
 اک تم سل مون کیا سرن دادی نر
 تو رام ار ل د ےک نال انس املا امان
 ۔ںدرک دم یر روس یکن انا ہم ےس ہیر

 روس الساب ترش بسے آر وا یکم اپ زور 7
 ہن نار رو زانو یر کما ایل سنا سرح
 یہ رم ا ایک اکے نایت یا تتر سا پا
 ۱ لا قد ۱ تن

 مین کلام ن هددت یز لایا
 ا یک نار اس کس کن تر ایک اورا نب ریما 7
 ۔ تبار نایب نم ار ےک لعن بت ےس سا تقادم ےھت
 تب یک نادم

 ہیر کال فک لیتو یک نا
 7 لا ماگ یکم میلی 1 2 زانو وا

 ران نا شانس نقاب یی درشن کو
 تروا ےگ ےل ٹی نفاس ےک ہر انج ضد زانپساپآ
 ےک نشا ضر م ترس ایان بکس کر اہم ںی ایا لیپ ےس



۰ 

۳۳۳ 
 ٹن زام کس ا بآ ا نن انی ٹل یل ایایکض زرہ ھر ا
 فو وہپ 7 71 ۶١۶ ۳ ر
 بات یو ستل زان ید بای یا نلت ےک تام رگ
 یک لوقو روم ےک ذرت تتح د ر یا اع یک

 راپ نر اہک بک سا کیک س سار چک بسی ےن
 هل ی کج رغد یزد ا۔ےساچرو نود اے نال ےن کو یک

 سا وپ ست اد ہما اوکی انا
 ںی عر نق ات ےس راد ساکن ورم سال

 ےک ستی ا ےن سا رگ که راز تب کیس نار لب ارت
 ن درذنا تالخ ےک پی کرن ای ےن تکا یک لی.

 اناا ہی کت عمر وکیل یادت یونی لوس
 ۱ ی رک ےس یف ارم ےئل ےک شکر دا ۔ایکن

 اک بر کل اتے ںی اپ ارا
 تڑپ یر ںی نر ےک ناتار اتر ام ردح
 را اتتد سر ےس ب یکی د اہ ن اص تیا ےک نا
 ۱ ` يدرك اا

 یک ری لنا تی یک تار هرس بار بت ادا
 ٠ ma 21 ےہ مم ےہ ھر 1مر ص و 3 تن مو 7م ۶ یو

 قنا نار رات دع فن کر ابا ام میخ ال یلص الو
 زان ی ورق لک رم ات ےک اھم یر کا ےس
 ےک انار بل ای گۃ ردا اڑ



7 rrr 
yT شر تار 

 مکہ دنا لسی ب نرو مار اس یا ٠
 اوہ لاقت اکہ روز یکن روتختی اره تگ

 نوح ايک تا نر ۱
 ہہ الط ۰

 مر ۱
 افزار ےل نوقف الم ترم -نافصا زن لاس سا

 ام یک سرو رکے لیلا هلآ نوا ۔ای اٹ نت
 ر گلاس ادای ی اور وتس اک لاس ینا ید ٹاک

 رش شر کش کیا داس حر ارز تم یک شل زکت س

 تلف یک س ےس یا بت اع
 لای ۱ الرع اگنرس ےک ےبربد ن الط ےک ا ےب

 و تاص رک ولا تاب سس تایآ ا۔ںوہ لا تل

 لورم نیل هراز 01 هل شلو رک وک٤ نا کا د قم

 کر اب هو مکتب یر اب درو اے ارز حد 011

 ۔ هل تکه در ےن لا اتم سا باد کے ک نھ
 نو ط تکه اع وہم ےک نکن رک ته
 ترکی کد اعراب بارک رک لن ا
 رد بزم یی هکر ما پا ںی ر اظ

4 
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۲۳۵ 
 ۔ںیھر پا اے ترور ضط تک وا رگ

 لام از سراپ گا از تاصټ ےن رش اء ترضح
 گلدان

 روت آرت بسم دز

 ۲ تے. ر! شر سا یب

 اض الناس اما ن اکرا ارز علا یا

0
 

 ل اکر اب“ 5

 رکنا نادم سا - سس هد ہاکی رنو اض شو یا بت
ER 197 ۳ااا از ےس یا ۔  

 ئی اچ بانی و و ولد او نرم

 2 ا ا +727 طهارت ام نما او ناو

 مہتہ
 تیبا رو آيت اداکر دم لامسا ۱

 ددم سبب ی ددا الس ع اا عکسای 1

 را ےن نر ارث سا ۔یہ ثصاب کک میرا
 باروا ید مر ترک ور ب يا ےن بال اسیا

 تطول 9۳ و ںو اسو ا سنی ےک اور ولے

 هر تفر یی رتا کک کر ما و

 7 سش رے 7 | یاس یں زن انن کر هوم ءا اغرب هلم
 یت نکس میاد سوا یکے ہار یک سارا 7ت ق ضرر

 طور مار 727 ورکداي 0



۲۳ 

 اش سان هات هرس کا دا لوت ےس مل کل ا

 ۰ ایک مولا ال اک ساروا اکا راب ےس سل ر

 ےن
 را لا بیت اوہ شعاک ب آس ایہ ترحل اس سا ۱
 , ارپ ےاللوا ال للغ ندر ال ترنعتروا یم یر فہ

 "ی اوا سس ب او ریل رم هضم رج اہ لاس یسا
 ۔ ںی ن ایغسر لا تہ ہیلی ا ترضن نرم ماما

 _داترضجوام ڈک آرد اندرا یر ہیرا رل ا یا
 ترک م تسطر عاع مت یکن اردا سا یی یر شا زم ہلا

 ت کاتر کسری بال اس یا
 ےک هارب ےک بت فد ےک رع 7 ےگ ےہ تر

 بس نرم نی در تر
 رک ی ا
 او ےس ہزم تر تع لب ا۷ن ا
 متہشہ

 لس ےک لوقما ےس ناس یاس



 ۲۳م ٦

 بانر بیعت ک یاس یم تم یک پا
 ےک را اب بش اب ورم ترضحل ات : دلاسیا ۱

 سپاس ترنم
 ت دہ م الساب تھیلی ءا لک لایا

 مل
 ای مرداس ید ےب اس راس ا

 یکی د گم در کز داب یکن یف الم لاس یا
 م الم ےک معیت یکن ا را مقلد وس ن ہد ترض لام یا

 ےک ول تردد ےس رام جرم )گن زس اسی ۔ایگ لر

 لد زرکه دن رک یدرکی دام کے کسے رس سا وت
 ۱ ۔ےسرکف اود لای ی وک نر اےک آن ےل ےک جنر

 ۔اوہ لاقت اکی !نیرشاریعراوس ےک فاس لاس ینا
 میس مش لس ی درج اسم لک 2 | ترص لایا

 ۔ارہ ل اما 4

 تازاوس
 منع کش یکی بس نقاط نطق دز ر
 ورک لیفت ےک

 ہرا ایم تمل یکح ان ےک بی تر ایگ واع مر ۲ ۱
 ۱ و نیس کرک سما ےس شنا



۳۳۸ 

 تقرب در برش ےس فرح نآم فرد 7 رہ ل زا بک آم د( ۳

 ۱ ؟ تب رپ تہانایگ

 ۱ ؟ےہ ایت ضعف بکر ( مار
 ااا ید مالسب تب وعد نیاز سکے پاک و بع طالع (۵)
 ۱ هگایک

 ؟ بک ما ترفتزراایلرتع ب کے پ[تتسددیفس ترضح ( ہر
 mL ےہ ںیم برع مہ اتم کرہ ےس مرش (ےز
 یک غ یت رضمرد ا ۔ سهراب رسا ل اسد رييس (ہ)
 ۱ ؟ ایکن العا ایک

 e ۔در نابت و رار جس )9(

 ایت لاس ؟ ےکرہ نادرا ورم ن برر ترضع ( دز
 ی نرکل لی ہیلع ا یل تخم لاس ؛ اب لات کے س
 ؟ارہل ۳2 اکی دارا



۳۹ 
IP. 

 م امہ

 رووا مات
 ماو رک ریا
 کلا نو قامت اش 22 ی ااا

 بال فو فکر 1 ایستاد یگ بج

 ابن نت تاک ائی خنت یو

 وار اس شا اتفاقا کم برہان ایکو تی

 یقین کس 4ند ات کنم
 اهلی را عرض ےن ال
 رر ارد ی اتکا کی لات “رد مالا تود

 ۔ی داری دام کم الہ ںیم ورک ۶
 نو جر اہک تو یکم لے ںی یی

ETدیک تج  
 نر ڈاک ن ارەاا ماف لاہزوردج فلاح تضح

 ا ںی ئ۳ رکی نی اس یز یی: ۱
 تاب ور و ب



pr 
 یر تفارو ےس نا بز ررر ضام شفا سر بح

 اره لب یی سوت سیا از ک 2
 ا یاب کد دن و و ۰

 ےس گر ایا د ےس با 7ے صر اک ےن رکم ھر ےس ں

 اون 2 ا سسر کا
 ۔ارازژ اد

 ماس و 2 خر زوم
  JEمی ہیرا ایت

 را بد ماس رد ر لب باد کا و رل رت

 ا تب سرب ےک کب نآ

 ات و کما مے ہیلع تح 7 22
  7نک تھ رجب ےک س ا ۔ ےس دا اتم لو راو
 مضر قا | نرو اوز ناع ںیہ تمر کد یل بہ د

 کتک
 (و وور

 و برع کنت اد ڈا تون ا 7

 ےہر سررت ام ےس س ا سس سرت ا تار غو زد 1
 کروا مم ننک پا مع صاع سرو

 ص انے تسمه رز اتم ےس ٠



۳۳ 

 تو زوم ورک فرد ۱ ترم لس نب

 فاتر ال ئابش تلتخ یاس تیر اہ س سار کنت الام ےک
 اہل ے ام یم دق اسر فو تاس ےک ترک اےس لو

 ایک ( لاس اکر در رونو لام ام یر کل اس سا ےس مد یک
 _ اہ ےہ ہلا لکی زو / ۳

 ےل یار راس سن تبلت ماسی ل وت ات
 ار اس ےک ل اج اوکت اعتاد کے تردرش نارد نم

 ارگ بالنار ترج ایکس از ےس ےےڑ و ےس ت اٹ ار

 7 .  لاریرفد

 کن که ای واح ںی ناروا تشک اشک روز
 امرنر کل ں وید ات ےس سمیت یس ا۔ےہ ان اکیس

 ا یم و استر روا سبکی رد اپ صرف سما ۔اوہ یاب رد
 / ات کرانا اک اکے مہ ضرب یی سابل ت ش رواوریع

 ےک ن ےس اس تیپ اب یونس اسےک بت 2
 ٭ پس أڈ ہٹ 7 7

 داد کے دا ایاز زر یہ نادار سس ما
 بزم کر دا لرد تی وا ستم مے رن ہرادرک

 وتو وکی دا ےب. ںیکل متر لبسسرقا سدا
 تمرکز یک ا بای ورکر وطنم انوکں درر اچ قیصر وا



rrr 

 لکی مت سپر ۔یگاداڈام ٹرطیکس لا تہہ وت ب۲

 یر تولد یکم الس رکن اےنپ. دہ حور واف رسی ہیلع ۱

 تک بیر نم سیم نبد کیا ےس وکرم رس لو
 تسنیم ہک وہ اتتاج بوت سیم کیا بم
 اروک کت رفح تشک زخ ءیتسپ بیل ںیم یل اد سا
 هام اب اک

 ناب رکرایتغا شوم امرت ں ین وف رد یه نزار
 بارون تب ےس ارض یی اوس قت تاب رس

 ایل سس لوکن ہہ ےک . ۱

 یکی چینل ط بای ےس تر یارب یا ٩
 یکم سا یز ناک دلار پا نیم ا
 ےس یم مد ےن ار: ےب ید امر ۲ر زن ےک اض لام
 طر وت سی دوو ےس مرو مداد ےس ار بردا ایک اد

 یخ یس اکا ب ا ںا ناوک رکے ارم سیم یی )و

 ایپ ا
I) ۰ ر 4 ۳5 ایم تب د 

 نعرا لیک اوات داسا کیک اہ اک کاش
 جگر دک رک کر دک شکم ریز
 ںی اب میل عی عید نان مکہ باقم کرم 2 هک ےہ زا او نج تل
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 27 لو ۳ اےک شد تاسو کنی یس لہجے د

 ےس نر کدے مرا فرم یا یس ےک سوک
 لرد دین کو هما رم

 ا رر اب رر و هد رو 22 2, اوکه ام ےک

 بوبر ضع رع اک ں توا ستاد نو جرکدرک
 یر از لذا باع ام اروا اپ اپ سااضو طیب سا ےک
 یم واحد نمو نر و رہ لڑا تیم سس
 روا :TRIO مارا لقول

 ہیلع شا ھم ام بد اکا 2 رے یس
 کہ دبے ناز سم بت کر بنت “

 وکلای »لا روا لو تب رکل ایعد لیا ام
 روا تنا کادط رک مک ای رپ تاب سفر

 تن
 ےک پآ
 7 کس ےرود تا وان ایکہ روش رسیلے نو

 ٠ ےک یاہو 9 کا ےہ چکا
 طب ےس ئات کیک موم ےس ےک کوما ٢

 ۔ںەواآر هد روا

 تان راب نیما ذرہ دیع تر ایگ ےہ لماع اکی زس



. rrr 
 سک وصو بز اک اس ےل ہو کا ےگ سرب -

 ایہہ ودا ام رگ ساب نرشاریع ترفح
 ۔اتاجرپ هال اسد لا ل کرو آد ارب لایعد لپا بس نر

 : 0یی
 جان بوک کی ی مسافران

 روا ےک اج رخ و رب تسلیم نت ایک ئپ ساس
 تاب روی یھب یف ےرسود نوک یم لینا یکں ین
 ۔ںمے رکن اد دک رطح ار

 ےک نر ل بقت شب مر جک ین تقی کہی زب
 چو ترش کل زا ےن ضط یک رااینخا درخ تفاطع *

 لام خراب یکن لات سرکس م سم یک در کد سوکپب ایسا تا
 سا نمرات اف یک یکن امن طو ب٦ یکن ادا
 بک یگ دا یک یا ما بان یر ان کن عن
 لراس( ات طاہر وا واز (ےسراب مانے تسکین

  ۵رک ہدالعرکن اکے ک ںی اساں یی انار
 ترز رر رر یالسا ٢" ماع و اثر روا ترو

HI رل ر 
 یا ایم لر رضا عام اہ زب

 بس امان یم سر حا سکو ے تا یھکووش 2 ےک رد



1 

۱ ,۵ 
 رخ سکر کاتو بی وک وفاق قع یا
 ےک شو رب یر اد کز ناشار ظر سار کیک مس
 نی وقت سرد ےک لک رام کدہ ےک س اہک ب ہرامآوک

 ` زای داتا یکم
 .e ر رفد

 م کک اھت اتم ںی یدک ےہ ا الفت ہم ام

 ۔ایک راسا ترط یکے اھم ؟ ےہ نوک
 ارت ہک مکان وم بل ام تری کپ آم اض

 عارا وتر یر وا یش رنو ورزش اب اں و کال وہ
 دیو تزاجا وکس یے جناب الوم

 تروا ےک تالار ته ی الس ما ےس مانع
 باد مالعا وع ور گا اج ںیم موت ا بکش روا : ایوب مالساپ

 ماضی وکی کوس الہ بلا ےس عم ےک بر ت کس اج ہد

 یے و کن یاد مال ترخو دک ادا بمب
 ۱ این سی ما ےہ

 ا ر رر ر ر اید
 مر لر عم رکی اھت م ل ابتر وت پر یھی

 ا ےرامزم برد نکک تی د ترار کہ اید ل تے ےک ےک س اے



 م۷
 ےہ تزع بات حج ےس ی اوت ع ایا

 ںیر زنا تس رض راس ےک تل روا یی س دیر و کی بقلارپع ۱

 دنداپ ام ےب ولو تزعروا ایا ام مرر 1 س ٣ےس ا اہ ضام

 را کل وبن مالعا تود یوا یکن ار تقص السا ےن

 یا ےگ اد مارو تز رو ےک ف ابرو لام د لور مک
 الماس ی نسبت اتر سس

 لو يزد اوس کرن د سا ار اصر ن اکبر
 ھر من السنن سہیلی شا رکی نت ٹکا ان
 نماند ۱ ۔اھر ا عا دیر مان اکن آر جل

 سرر نو سکا کتی اما کف بیک بک
 امامت رم رزم ےس سنا اوہ راع را

 بقا سس کا یک اب رد بر( ری ما یا
 اوایل ںیہ کی یم ار لا اب ای ےن پ ٣ تسایک

 دو رد اور نم استان ںی
 تطرا ےیل دتا ںی مرتبے ےک مروا ںیم تھک لمس ورم لر له

 هربا لیئذہکش ںی اپ نرم رع یمنی یکم انک ہرا
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 الف رپ هس تغار کنجد السا ترقد
 رفو ۱ 5 5

 ٠ ےب ان اکہ یک یا ےس ںیم ل ابتر ماتم ےک ب ۶ /مونشسکزا -

 دہلر دار ضام یس سد تا تسر ذ ؛دداریع ر مرار اک ایمر ا

 زیر پز الم ید واک
 ۔اینرکِ طض وکس ار مزدا یار ادرس

 بار سرا یلص ید ڈو
 ںی از سا. اف یبا تم کناں ابت ےک نی فی ین
 اض س راو ۔ اوہ ام یم ینہ تیز زن هایم
 وت اوہ لف د سیم ی ور یب حرن و ۔ اهم ےکدذد ید ےس سا
 تن مین اس سا فل شر ل اماکن آوا رکی
 مالک کی ای یے س ان رفتاری
 او کسر ار ارش سا یر نک رایی وتن ےس رب

  ۱یکے نوک ت ذ الطد ت این کپ اد پکن هد مد بد !4

 گن کک رش دام سا ےن ١با یا
 بلا توس ےن پیک خان ا ںیم ان بآ
 رو طر نما مم یک 1 سام وقرا ہک زر
 کس ا اڑ یا تر گا ےہ اظ یر ع ںیم ےریزلے پس عن و
 تی رت کو ایا اھکد ےس فرطیکا دم کر اگه دن وت ےگ ام یھب



۳۳۸ ۱ 

 تاک پف اکو اہک ارب تل رب یکس اردا ؛ یک
 ا اغ ن ںی راتفک یت کا باز روا ےک

 یادت کش اھ اف ےن بے وہ سد با وم وک جسم
 اقا تیک ات سا ےس سسر ےہ ی امکد ےن

 از داش تے رم تب ںیم فید اعا بت

71 "8 
 ید سٹ طر ۔ارڑکد اگر کہ کد ی کے ںیم کر نیک

 ے کوک کن ا ارز ےن مودا اےس کلر کن کی
 سم ناز ےہ کل بردی کب اون سا ےک مرکو ۔ایداڈ ا
 ۱ بلور اکم رد | سرکی ورد اب کت رش باد

 راہ لا مارک تر رب درس و قداص
 رال ووروا اک یر داک تون سر یلص ےک ی نیو وس ارو اسی

 ےک شو یم قرص یت ال وچ ےہ یب ےک ےس رکو
 ںی یار ےل اوسرو تاور یس لامر - ایگارام نوت ٣

 ناڈو د حرط ادد ایک تبع مالا ٹک نیم یم قی
 1۹ ایم اکرواق و خم لک
 ناتو

 او هارد مع ےک ںیم ےہ لیبی یری

کی ےہ یک تمام اس ےک ماش اد کرن: سیا راز
 ر

۵ 

 -ڑ



 2کا

 ردا“ ےھت هک ےس نل تسرع مد اےک لورم
 باشم دن ۔اھت ان السر کپ ھ1 ۱

 ےس ا سکر کی ل ےھت تلور زا« ارم «نناش لاک

 تو بار وا ابر لس اے بسم لس ید یک

 1 سم ماسر رٹ تسرف ام برن و ۔ ایگداور یاب

 ےن یت کوڈ رتا یک خود اکن رد ابات اعاک
 ین وو اسم زیاد وا 9

 لنا ں راد باج نہ اعر زا لع

 دام هک سا ازافروایود 1 ۰"
 کرد ( مهمی و 2 کر ازت
 ٠ اوات اخ ترم تمم کوس بسا تسر ےک ےک نارا
 د این ب کلا ریز نیش اببعال یی زاس کہ روا سم
 ھ کروا سر 270
 “اک اسا یکن ا ںیم یز کت ترس

 ارم رفو

زس.
 

 نھ

 روس ںیہن یاب ےس یک نی ےک لو ۱

 ی ی ای د ید دار ات

 پن املا مروا ایک ابنا اکر ند یکے نامہ دیر ای



۲۵۰ 
 از کنن اروا دارا نارا طن نب سا ےل
 22 ےس پاریس بص اق تر ۱ ۔ےگ 2 رک

 ۱ زو ورتاق ے ںیم ا |

 تاید الس را تفت دیک کل ویمدآ
 ریتم سل اے پس او لام

 لے تباع یکن لا ہی کیک مع ےن لوط ادرک یش
 زی ن زص ترضح از از لون ےک لام ا تم پا
 زاما یہ هد یک ۹4 بایصارنملص» ےک زد سا
 ںی ناپ اج مم ایک رم ۔ایکت فایر بس اک ت لےے بوت یہ اچ
 تب رس اپ ہد تراش یر ماسک مدام رک

 ۔ایازںلار راس ےک تیپ تیام با ںی انس لام
 لع ٹر

 یکم ت لاو كسب تسخر ام صا اپ ےک بسا
 ا اک لطم روا ۔ید ترار سس رٹ ے لو 7

 منم تر را 44 یس مکس برش ےن
 رو EE گز ار ےل اپ نارد
 )یک مد لت تلد

 اک ارشرو ارم و صد ء یک ںی مس

 ےےہ

: 2 E OTE 



 ۵٢ا:

 کس نہ ےن بب ید داپ نامہ کپ ڈو رند اگاو)

 از مم یرن مک
 رسی رثو

 نام س سیم ر

 برے ی نو باب کس بتن ےھت یی ستی یا

 بهت سر من هلو ںیم زا هزاچ پ آر س

 بندی اید باج ےل ںیم ؟ دب تسب ةا رو

 لصایںإ الش عج ؟ رم ن اص ایا تفکر دے ب پے

 شرع ںیم ی ریش ںویک ا رب ام ایاز ےن پ آشنا
 ناصر رد تعسر ےک با کن رہ "ی

 لوتس تبار ل وب یں اچ مالعا اف ےن پک ںی ںی

 مال اپ ےک با كس نکس ک دا

 ےس یا اکا رو ا ےس سی ایک ش ےن ںی ۔یکت سگ

 تم بلا 220 سربرگ ام
 رام ںی بس وا امام راپ یش او اب ایک عت رک
 اتو مر هل اتم والس از از سی

 سا لات بات
 هراز دک ناک اخد یک ہیلع شا لیک رکن

 ۔اہر رہ یو و



rar 
 "ورا یارو

 اش تل و سس وا _

 - اتے ناطق کع نک ی مار
 اهرتینرارخب- "ساعت البس اترو ناوت اب درک ارو
 ۔ ےک ےس ب تیوب شراب کے اف او سا رد ےک

 لا یر ام کا .ی امد ممے پآ
 تی لاس شارو 7 وہ سراب بوس یم یب ک راز ید ایل دب

 ۔ایدرکل امالاموکن اس

 یو وساروا رتا اینو

 5 تر ود ا ار تمدض طامرن ربات ۱

 رٹو۔ ات وک( قل کس )ی غرو سا ب اڑکروممواروزالا نیراص

 تے ابلیس هد تضر ےک لسی ےن

 ناصاا تیر لوسا ےک سار واارط رب ا کا ات م ول
 روا عالم السر سر تماس بود تا
 لو لی راد رر ان منتسب بل

 “0ص0000 یک مالش 7
 * ہم اج ناصا مد یمن یوم ند ناک
 . مستر لک یماز سای "سد نا
 22 کت ناضااک ناما ہک قد



۱ ra 

 مال وبنوا اکو ہا یکن ای ارام ےس سرکه چ ناصح ا اکا

 یک
 رو و

 ها سابق ےک نم نالوخ یوا ہر یب شو

 رپ کرام تبسو ےک پروا ےک رم ام تا سرت کور د

 هلام ےک ں ویو رش شیما میم تالا ءاز ی اظ ەرمو
 تما کے ےس سا ۔ایرک لین یر اب ےس ولس رص
 ات این اکہ یت ع آڑ اف دداا ےس سا.عب شعا 43 نسیم
 بها اراک نی رت او نا لم یم تری

  2۵لاسی وقفاس ہند عم لابی کو رو وہ
 اد گا بج و شور له لو ےہ یک ں وآنا
 ڈر ر ں رات لاکن ا وا ایلرکب لس کیر یکن ےن لا

 ےک یک اک ِ ۰

 ےل برا یرفو ۱
 کل اش ترمش ناک ین کم السا ےک یہی

  "7هرم ال ترک سرو رکی ببتیسازا ےک ظا

  ۱عطا سازی موز تس بس یس ےھت کارڈ
 اون تار ےک پہ دا الاد سا اہ سو اکڑژ س ںیہ ر ےس



۵۳ ۱ 

 ہی و 3۳۶ ید یھب ول 11 ترقی ار امش ی الاد و

 طب مالس و اضرواء ےزماع ںیہ سد ت ات زانو گرم 1

 ںیہ م سن کا طعم ر کنار لتہو ب طض

 مناط ےک ائ ۔یک تی کما ےہ کارد ایک فری
 لابق ی وب

 شم ارگ ردا ب خم ناشنے ایوب
 ناله عشایر رک نایک تم السا کر اہم تسر روپ
 اس کرک رد ایا نام ئاسےک الحاد ت تہہ کہ

 دو داب بی د سل اص ی د ی تلات پے 6

 الس لور وا ہے ےک ےک ام ےک ہر ي روا می
 کد ےس ںوھا یں

 ۱ ملا ضریب ترمب اکی مس روا یر ملص ہد ایز اسب

 توا یہ اب روا لول رح ےک ایچ اھ ی السر کن اےن رام

 ۔ایکت صدر کن اگ اس ےکذاز عا تسررو ایاز لعل یک

e 

 تاعد ی اريا تح
 2 ےس نبا ے یطرق رام تر دز ےک رک رکی

 لر مو نیا ہن لورا درو شرب ال سما امر ای
 ۹ کاران ےکسردا ایک قت عر در اس : ی عقد رم ید وت سرم ارپپ بجا

 لسی یک ا تر اید شد ںی نیک وارد کت نامید
 اون ےرہادس با ترفتر دام دم ترفل و

 ۲ که

طور هلک را ںیم تر سادا“ ایج سس رثا تمرض تر ا م
 0 اے 

 2 ۵ اپ ورد ہے راصنادلاغ نی سوا نب ہا مر دی سز تإ هدر اروا اگ ماف



۳۵۵ 
 طلا همدردی
 ان د کا تحت قو سر تصرم ےہ اکل افت ےک نار

 سیر توک نم تابع ترک ناکام "
 بق ا یمن ا از روا تا گلا ںی کرام رک سرا

 وز یم تو وب رو یش ایر لی ی ری صا وہ ہم ہہ یر زر وں رش و رر =
 اھ طر تب لا فر روا سند بایرن اہک آر
 جنگل د ار اب ےس ی ادیت مبتلا یہ
 سم ایج

 بہہ جیو نل پرکن هه نش تضل ام تنس یکے نک
 یگ پی سراب او ے کپ مول

 مرد رد یل د ےک سہ ےہ تک لر اربع ےا از

 7 ےس یک زل تلہ ۔ےس ر وو ےہ فکر ی ارت یھب ہد ںیمنم ۱

 و ےک م دوروراا

 یب بطن وا نر گج روس.
 روزا کا ال 2 1 را ترطحزور کی لا ترت ۱

 نات لم تی مایل ن ایرو ےس باو ےک باب رگ
 نگ روم کا دیقعار اہ کایکش وع ےن ںواھکل ایغخا کار اتم
 ید سيب یہ ات کت سر کی ساب ترم یکی ده سی
 ما کے لا اراپ ےس مد یا. ےبانزکا نا ۱

1 

 <س-



۲۵ 

 تار ی نر چاپ 2 | لب ترول ےہ کت اند یک

 زا واک الا ۔ یدال یو ات یم لںوجوکمی کسی دا سا
 > لال بندہ یت سم یس وب جسم ات ضش ےک
 ای رطح رو ام شور حرروس بحر ذاا اڑا 027

 ٠ د درا یک اک اک درت کا نیر گج یس ا دانا
 لاخي ەر س اس یک یس روا ےانوم نرگس یک یک
 روا ورکا یک ت رابع طی | ڑت وج نیرگں رر بح ےہ طا
 ۔ ورکا ید یک تاترصو ت ری

 چے ۱ ۱ 7

 ےل مہ و تے و
 ر مو رو ھ8

 مند تونم 00۳00

 ےہ ازم یا دوا ےہ ارم یھ رکپ آ

 روا القا هد ںیہ مالعا راس یب ےہ لاس ہدڑ یگ

 دن یر رو اڈاہ را کار طس ار مسی رک ول (لسم

 ال ہیر ہیڈ اپت نم اج ب یہ طح ادرار کس آنا
 ” کر وا ےس اجور انف سیم تارز اول نلامس آہ

 , “لصاکن بیات اف تانر .ے اج عیش ارد ۲ است مژه
 اھم رص ہد رب یو اس ےس سا یب اند اٰا ترصرکاتید ایا



۵4 

 را لوگو اے شاد نے ناس آو نسب ترک ہم

 ںیم ےس کت ست سم ایکس و یب ب سن
 لس بسیار یتیم یک تب هک
 روا یم ے رے تملا لاک شکر اتم سو ان یکن ارگ
 هاب لو ہد گیل رس ترطیرسوررآ ےک ںیم ی

 یر عش یم مر رکو کی ی او رو كایأرو 1 را یل او

 ریو تا نداد نا کس یک مہ سهم
 تل ین کل ور ادب هو سم ےہ اه ین ت رک ا ید سس

 شاپ لا اروم مو سا نام ضم .ر
 یا اف یی سے رس
 نج ییدوخ حرف یساروا ا اب ھر کک ایا مار
 ینا نک نس ناروا ال امین یک و سو ژل رژ ورک دا

 مم کرک ہیلع نا ےل ضر شا لوسرر یں کیم اکرم
 ا البعاد الی کب وج ےس لامشروا بم ےس نرم

 اے نا ادہع یر لون بما ےک نال اس سا یھ لن

 اردک اب ا لاس یاهو تم
 تل و کلات تا ای تن اہ تان دی سہ لعل

 کد ربط وکی سر یک نارا لب بس هلک



۳۵۸ 

 نے الی یتا فش ا رکی فو هسا

 ہی اسی کین ںیم بے اح یدک ای بعد اد ایک ام

 ۱ نادر کد دکل وافر
 ۱ el ےس ارو ےن ےس لب اس ۔ ۔ید ترخو یک اپ ای ۳ کو

 نرگس ی بام اد د سایہ ا "0

 وز لزا ا باز کس ارد | تعارض پ او بذ کوب ےس

 اے بم مر و | |۔ گہ برر تست اص بن ارگ ۓیاصن ۱

 ات مرا مع لس ۔ایا کل وپ انی دے زوم ےک
 ےل اہت تلت ٹل اس یا ہو ایر ےس بب ےک ترک کے

 5 لف و راسا جوس ۔ے رپ تس شرط امور

 - سرد ات ےس تیتر و و
 دیر و هرن در یف , ۔ںیقلاپینر مارو

 ریدر + روس بیو یا فو ۔ برف و - نزار دند رود

 نقد رس بسم یس

 رند بريف و ناسخ ن و ۔ ۔ برم قر د 20 یک
 ٠ دان امير 2 | اصن و

 نل ےک ناک برو ںیہ ےک ضاع یت رب نایعم و

A2۶ صبا ےرا رک اور لیاز نالو و ہد  

 "یو تب کف رب فہم مد |قیدس تت ال



۲۵۹ 

 لاقت رو لوس نس ها تع لاس ی ا

 یر ال دد روا( و دبے پ ا اس عن رگ خر ہوس زور یارو ۱

 زوم یس او توم یک یکی رول ناول
 اترا کے 7 کال ماکت سررت لارف انس سن نان

 تلا کل را عمر لا ی اک ےہ الماس ا تاوو

 ادرار مس نشر یر اظ اولا ےن

 تالاوس

 ر ؛ےرہ ن السبل ریل ار (١ر
ام ایک اس ےک رد | ایی یک رر ٹو اکے راصت ےک نار )۳۱

 ک

 ر کاتر مام لاسی و “
 07 ص0
 ےک کر تضت دا ؟ اوہ لاس لاقت باب ۱ ترضح (ه)

 ؟ رپ دد سر ع یک ن نہ ےتوہار لہ
 وی دطخ ایکس لعل اے NIS گم یروس ()

 و او ب القل ا ایک ںی الص ا جرات سم مح لس )>(



 تایر وا

 تبل ارم بات لا ںرہ ا وج سز حی بود بر ںیم
 روا سر باد دانا نت ےہ اشنا لی امر ورم

 کرت تصح, الرا مات د الع ےک یا ترنم ۔ل وا زحاسراچ

 ی -ینوپ اپ ےس نیب ےک ےن رکا
 نئے 2 )ترس ےس بس ںیم تاب وا لپ

 لوس نا یر ترم یل وج ےس نبی تصح وب ےس
 ےک پف مین ا تر نوک ےس نوا 2ط اف ترضح
 لوا یادم ےک ط اب تر فح ںیھفی هتس بس تر تردا ںی تک عبا هل
 بند ترعرکے س ا ۔اہد ںیہ یر اہ د دس اکر الدا ےس یک دارطاص یک کر ہیلع

 اک نی شرما سک یک یک ایہ تاک بر نیش ا ال سی
 لین ےک لع ترمترر yw ےہ یس لت رر حر رل ناو تح

 تولد اکی ےک مکا ترضح۔ یر ہرالوا ےس لر هدر سا ںیم عام ےک

 لاقت تیپ نیک کی اوہ ای اھل کیا ےس عرش یضر ناتھ ترک د تح
 ایکس

۳0 

 ارپ لاتر نم 2ک Fr ار لاقت اہ کو رر هره



٢۱ 
 ترس هستن را قر ایہ لبق سون لا مات
 گو الروابط ےس بقلور نیا ادب لاری

 ریل گیم رج هک ار ا تر ےن وج ےس برا رنآ ا
 ل ۷ ایر را تفضح ےہ اے ےک تروح

 ری اکرم نایب طب
 لا سکس یس نر ساک اد عضو ار ت رح

 شارع ترتر یاب یک ل اس دو ترص فرب ات تن ایکو
 ۔ی ےس سا ےن

 . لر ءاعزوت ایپ ل اقتنا کن ووارت ام ںڑدو ے پ بج

 ایما )ایکو آم ای نمطوکب آس ی کل ئاد نہ صاع ےس ںیم “
 ےن اب دال ایس کہ رک تل رتا ںیہ ادل ب
 انکی کپ آر صقم ےس سا ۔ ےس لص بس والم ےس سرک
 لوک یئ ووم رو ار سا ےس ارح اف ا الدراعوکب روا
 لک شا هر سس ا لام وک روس ید ےک

 الوش تواس از تسرپ ےس رہ ماکت مملو رزق
 راک اروا ۔ ےہ ( لا حق مایا او ےک بر اک ب آے لس

 نین اذ سا آد الدا اع ور یک لیلی الم ارم یب
 تامدا کے ری ا کت تایر دا ےس یاب رام ےب نیک ۱

 بنی لات ابق یی دس ولو ناب جے بلے ریت



۳۳ 
 راو نام سج اینپ یتا ےس نو لم و نام نم

 7 یس فتا لو ےنار بو سن آر یت
 ی 20 سر تصح تب مولع سی روا تشک

 کت تی رت د ے کز عز لا نب عامل او
 رو | سس دل ےک سر ےک نر لا یف نام ترت

 لرراچن ا۔ارہے بل اھل | زم ترس اقع ایک ان تزذح
 تتو ے تازو یی میس یم دا ماس

 ۳ ۔ںیھتت ای انا یت ان تحترم

 رقع اپ کمک مما تنصح“ ۔ے اتر زہ ناروا ہتشس لی ب
 ترا طیف مس روم ابا

 ر ا تو کپ آے ساط سش رت
 را 22 اوم ا لجں رد ےاے مر :یکرصف ب سارا
 ےن تع و هی سرد ن الطوکں یدازجاعی لعن | لع

 (E عت تنام نو باور ت رطح ےہ ےک ساع هل
 با مر سس رک رداپ یک کشور فکر وا لس لات ید الدا ین امد
 شی دی / الات لب ےہ یصعر ےے تع هل

 رتی دید یقالطرکر تر تضح کد جای سلا ین ترطح بجے تع ملت

 ۶ ےرارفرزنمر سا انک کس ںی ںتکے یہ ازت اط ۳ از اڑ امر ایکس ۱ 7

 تگ ارد اچ ری هرچی متر قو ایگ یر ذس ترم کت
 الار



 رہ

۰ 

2 
 دہ <لاقتن ےک ناروا ہت تضل ارب ےک س ا اول ید ن الط

 ۔اوہقعھ چت اس ےک ثلا 027
23 
 2 بز

 مشرکاز وبا وص للا ۱

 تے تک

 pl ےک آی دمال اتا ےس ئو ما

 باوا ۔اپلاظولا سابع ری راج

 رد تم ے مهران - ن انغ او :لگ

 سو 2 ہور 2

0۳9 
 رب رقم طیور اد 9 راضی

 کل ا ق ال پے فص ترور اد یک مارا

 جج الی وود

 مالا سو ا رسول هی وسط

 از بسا ات ید تر بک سوت سب

 شم و ارم کس دود ےک پے کرک

 ۔ںیھتیاد یی یا یک رن تری نم ار روا سرم

 را سا اسپم هر ترضح و۱ بلطم ار ع تبهر کر نباش



 نال

 ۔ں نہ اسب ےک پو الدا یکی رسل تح
 لاو

 کمر ( تی لحم از مری ؟ن ونیز

 نم ںی مالف ه درک از مت یسک

 2 الا لاس جن /ےسوړواڈ | رکن تم
72 

 ۱ لب یاس کی ارم پک
 رخ تروح ےک الف کسر خ ترص راہ نی بد
 نود طلب درک

 نوا اسب -یت ابر ۔ شب رخ ولا ریز نالا
 ” -- ءا)اوراوکن سربرگ نی دمحم ےھت سا ارج

 + ۾ راپ اے ابع تضحوکن ا ۔ لاردا یک
 ااو

 سراب تضخ ا 1 شوقسرکن او رفع ر( رع اا

 ٠ےتام اہ ۔ اتم یک یم تمرض یکسر طب ناس کر لت
 یر کا ہلدی لیک Ss ت7

 ۱ ۔ےت ناو
 ند اب نا نام یاس ےک ساف بیا ادل ت رح

 ےک بالکن نیو هک سرزز اص ےک (ہراس ا اوسر
 تراش یک ںازلاغا يہ ےس ںواردایروا ںوئاسیخ رو ا



۵ 
 سرب تخوز ظ | گسورم ور افکت ایک صق اکہ

 كارا صو ےس وہ رو وا فور سنی دم کسرکت رح پآب حا
 رر رخ سر رب سم نات ات ینہ رکنا ےک
 ءار ٹال طس ا ےس تم نوا - ورد ادا
 اس ضم بس ورم ولا ۔ نوع ےئوہ لا ست من یک
 ۳ ٹا نارضر حرار ےس لز اراب لپ

 لوا راکه ات ی لف ںیم ےہ بہر له ہری مالا
 ےرکو از ٤ک ںوم الغ ورد ا ۔ایکہ ئاخ ایم اظم ےک سارو اراب ,

 مر تقرس ںیم حالصا یک حا کافر نیت ہیک
 ںووزور یک الف ابو قرض یر نی مور بح
 پر اب یکی اج یہ بتن ابا ترش یکم الخروا یھت
 میادین دان یس اےک بیت تت سا
 ںی اطت سیلک راس ت اص ےس اک
 وارآی دنا روا الغ یم ہر اک یا ہو ک۔ سیر ابی

 ہک یک و اے رم الف کت تیصرصت کی مال سہی ای
 المان مال ےس اید مات یر ا تا تا رو ای
 ر كوو

 دیدار م وم نو ولا ناما الآ
 ےہ راد تامل نم را ےپ رادرمز ماا



 ۱ د۷

 لس زر یراق تینا رکن یی یت از
 ر لے نا او( لم تشک سالم

 شاپ ےہہک ےک سرا د یلاذا ںیہ -جراب نم لال

 رپ گیعار ےاد خم یم ان تل الف ےک کر کار ا ےھت

 وا فون اه ید لاح ےس ڈان رس ترض سیکس خا
 رم او ساکت شا زر ترضعرک تا ہد ی راد

 ۱ - اپ تاند سبب قسد اراک
 تی ینا. ے اوسم صال رقروا انسا م وما ا

 ۴ بر یر دچ ی ی ر امی ٹک سک هروس تا نادا رکی ملر اس

 نم کانت ےس ےب ہی بح ے نم سل روا
 رک درا وش نلت کس نوش رکن یز او یکم السا
 ےک تساوی هند ارب یکن اکرم کہ دعا ےل

 ایم کرد ساز نیل اکے اذا رکن ںیم ئاغا

 کی نزم ےک مامر
 ورم تاند دکن کیلےت زا ےس اہتر پس یت روس
 دج کی درک بانی اذا ےس الب ترحب حلیہ سا هد
 رے ےک نوے یک
 راس
 اتکا ٹر, 0

 دبی وس بی سس یم



 ع

 ہاکی کک هبات سب او ےک ر مکن نا اکے سران

 لک یاگر اسکن آ

 مثل کاکا ع نا مراتب نا

 یک اس روا مال ےن ںی ڈیڈ یت ےس اکر
 پر ید شام تاب اج کیک

 سرلا جوري ر تنا نر

 هر ےس کت ور ںی اکی دیر کپ نگ اب

 ال قی 721 نا و اپ ملت رز عمرو امت
 72 ةریفکرو قسم نما یکن یش ماو ہر نر تلارپک

 سرکه | یت

 مع | لکل وسر ہی ۔یر امنا سان نب تب 5
 تل ۳, مالو اے سر آد عتاد ےک او

 میلا نیر ےےىںئاواک ام یگ ےس

 ید نما
 728+ تار لزا نو بحر لی اع لا لی

 09 رو مارس صید

 ترور یکتا پارک هو الع ےک 4 ۔ںیرکیبرکل ق

 س تط لب آہ د لیدر ی یت سض 7 اوم ںیم ر ین

 سد ایسا لرد تے ے



۲۸ 

 اس بس تک سا ۔ںیأاب اج اج اکو رخ

 لصفم ےس قت اد یر تس یکی م ارگ اا هد
 ۱ _ ںی یقر۳ پاک ت الام

 اص ٣ن امنع نم ناتع۔ ما رم نصر 1

 ورم دا ص ات دیا نیر ماوا نر دا نر
 ہل اس۱ نب دیعس نم كابا ۔ ۔سصاعلا نرس نیلا ںیمن ب تان

 ایر دلو نہ دام یش نا e ۔تبامکن یدیز۔ رانا

 راس نایفسوا-صاملانو هرکی نب رش ا دل نر شارع

 ہم بام سود بق ٠ ناملا نب ی ۔ ناس یکا نا

 (نیی رمن ارایش جت ال ند بابا
 ہاوس

 را ا لک شم رکن ہکے اکی مک دم

 ثبات طی .تلز ادا اک رو 4

 لاش انفو ام افت ےک مر ی ایر: طی روا اسرع

 سف س اے اعراب ےک ےک ایاز د 0 اوراس سیم

 ۔ںیہ یمارگرامس) ےک ناد
 یک مفاد نیلا رح یکن یلف نار یر ها نوع

 لباسی 7 رگ نیل بم دن ران ان پام

 2 اور ماتنقرار تنا لشارع

 دم



۲۰ 

 نیاز الت ذامن یر یتا یو سنا ور
 ٠ ۔نایس اعط تین بن آر شک نیابت ہیٹ یرازز و
 ) نیر مل زنه نرو این نر

 ھر 3 مو ۲

 . بزارم پیش ا نم ننوه اب لز ی
 ےس ناجا ہد ل زر واد نایا ےہ اےس ین

 کس ی کون یاس یا یا هاذز مال
 ی ا هام اک اض پاکی ر یسک کک پرس
 تراس اے دالدا یکن ژروا باعت نمل ات ۔ یکایک ی لرد.

 ۔ایکل مج تاک ت دت کت آر غروب ےن ےک ےک اضا ںیم
 ۱ ۱ - ںی ارا ا کن

 ریال اد کن امر میل ازم ۔یراعنا کلا نئ س نا
 کن دا یک ےک کے ارز شا تضح اوت سرن کپ آ

 یر سرک مای ی کا کم اک یک ےہ
 .: و از

 دول اکو لرسو 7 ۔ںنیلچلرو (صووعما نیش ا

 رایت ظافح کو خم اعر دا نیلا گم یل ںیم ی ایم
 ۔ ید دم ںیم ےس اکر ضد کی سیر سر دا
 اب یم یکے ارس هل اه



۳۰ 

 ۰ بی نی رم تنی انب نیم ٹال ان یر
 بر نما ل اورا - دیر اغفرؤ ولاء تم تریلر

 7 ۔ٹراکا لاپ مت اولا مر

 لارارس
 و تام دل نموده نر ی نات 27

 ترک دما اش ساب است اذ ہد ےب کاپ

 و Zt یراوسی سوگ تل عشایر

 بل نو اوس ےن سای رشد ار ار یکے اکے ایر ٹو

 لس هاو 1 یر 2

 غ ےب یاب ایر ت کھر طیب اتسل ااو نالہ )ےک

 کم لا یش ےک باساےا یس ررر و یا اج انکا ات ت نا اتا

 یکی روس ےنپ اب لار اںوڑوھکن اپ رپ

 زازل یخ کک و ےہ تبار تینا
 / تا سورج نوش تی

 /ایطعر کر ایش “سیم وم راوعٹر و ارواب ہلعف ںیم ں ووا ردا

 ںیہ ار اقفل اوز ما اکر الم ہت یکپ تکی ام روا
 ۔اقناب در پر ترص رک

 0 ڈرگ تاس هل ۰ مش 2



 ئ٢۲

 مسا
 لراجاصراہرب ےدازجاص نک ملیر ادص مرکب

 ترضعوالوا ای اردا ےس نیل ےک یہ را ات رضح ںی

 دق ےک کدہ یتا عع کرک یی ورد لوت ےس نکے زرہ
 رھ تطوان اہع ترضح ت ر ت سیم ن ےیتت هریک وس
 ترم ےس سیم نیر یں کر بکر یک روض ہم الس ترش

 تند یف ت رمح
 رقاد البرو ود یکپ آہ دا۔ کنم مان اکہ یاد لپ

 ےس یکن جے تم الف هدر از بر دقت ی وا لع
 نار ماس ےک ج نارد ا تست نان اس تح

 1 - ںی وتس تم رام
 را هر متر اال pi نوک ےک ٹا

 ۔ںیہر تم سب تابناک طح ےس ںی کے ب
 بز ۔ تہ ان دید ترض + بل الف ےس ںیم ید نیک

 ریر ندا داس یما۔ س احلا نی رک ساند لإ ندعس رات

 - یو تب ن املا نبر لذ یر کن ال بشن یوم
 زن یا نب با. طیب تعج ےس سیم مک پ
 ری با نیر سام نہر نیایش
 - ( لر تہ



rer 

 هوا تل ذرو ر س ر دارې ت ترم نر ترس ی

 نیم اوس اترا نا وضرر روس

 تہوار اوصٹروا ۔ اگ روٹ کپ و وک پ آے سںضں رار اوس

 ۔ ےس رٹ

 تالاوس :

 لاصرقشاکںیید طاصردا ںودارزطاص کلا یک )ار

 درک ایہ

 نوک ہا رد دل ما ےک ہاٹ ےس سم ایچ ےک پ٢ )۳)

 ےس نارسم

 :ایکل بق السر کس بین ۵
 7 ما اهل او یم ضر یک پآ (مر

 0 مان کر رس ےس سی پ اوم ےک پر ( ھر

 اج مانا زم ےک پک هر
 اب مان ےک نبل ےس عرف و هوش )4

 ا ولرم نکس یا مارف ےب )^(

 ایما کناں یو ےس یم لیید ارس یارک ۲ (۹)



۳۳ 

۷ 
 فارم جراو زا

 رازی رکن کی طرز بج نل لام
 ے لتا درک نت رت ےرکرد کے اناج یاد رگ ا

 ۔ ےہاکج رک اف ت ا ام حرادزا ے ہی تانک می رو اد شک

 دره مولا دن یکے اج درکن ایم بابک بسا
 سس اب ےل فا تتر سا 111 ںیہ ساتو کا جراووزا

 رکن فا سر هان رکن سبب حر ں ین بے زار
 رب گر نفت لر و کد تاجیک اود زار اردت ےن رن
 ریہ لان ےل

 نے یک اوز ا ترص کر کل اےس سام تورم
 کاب کز یکم ہیلی ین ک ٹک سی با انکی ین
 ای ت لیک سایز لب کتبی سس اس
 نرس سارق اہ اباق شا( تایرورف السا
 ےس یل کت عاشا یکن اے یہ ط طاطروا ںی کایہ اتم
 - سام اس سانت ن٢

 ںی یا ام از ییا ر
 2 وح کی! سد ام عمر ینہ ورم رج ترک



 ۲ك

 . شا و رر کر ن و گر سص
 ں۲ یی ب بید ہو ی یہ بز بالا
 ۔اطراا تہ ہو بطتا نہ ںی ت نہ ہقیغح

 ار چ٢ کم نت نم بشر تضتدا مگر ف ترطط سنا

 ستار یک بان یرلا تاتا ی ای روا۔ گم لات ںیم تابح

 ما تای تت
 هزاو و ما و رول

 چت کت سرت یت اپس
 رضا يه همه بسی روزت ےئاجایکر ٹیک
 نا یر ت احد رند کس میکس یم ےیرک شیر متد
 رود تزاج گی ما ےب اکر اہک کت ارش اض ا
 راہب صو ت بیش ار دیر ار
 ۔ےہ تالف یک ےس تا ار ےب یت اصلا ترم د

 ملین و تک کرکے اپ انوکو رک کر ارپ تتش س
1 01 

 ےس ات و کسا تیس یکم 7۶ لک لگ 7 1 2

 ںی کب اا اتان کیت عباد اک پاک
 هرب مز مات کپ آہ وا وکر ورم تاسیس اہ کو ع ی و کاک ہی

 ران ین تب ات باک شرت دیر
 تانک اکے تیصوصت پیک ناسا یس اچ سنا



 ۔ ۵ :

 ںیم اس هند فرج ببار مات یک ت واعد
iلب درک نفاس ےک 2 ال ص اک  

 ےب لاف رک ین لسا سیما
 ایرعلاطماکت ریس کس ای سک ئپ ت اح یک ارب2 آس لم

 1 - یک کوا تایی کز یک ساک صورا
 نراس ئ اے س اہ لام باک تشکل رقا ستاد

 کیم ا ساتوا لر یف ایکن رب رمی هد کلم
 مرد لی اس کیر ات یف یکے مم رپ شی
 لوہدای تسماعبار وار با هیت قدر 7

 | سوا ناک وکس اپ ےک
 رکی رک اکی کردا ےک سیا سیا رو اوہ هزگس

 سادات رہ یک نو ںیم ےس میا ےن تاز ں را
 ےک اش er ضو لوط ےک رب راو رسی یک 5:

 ہد دت ےن لو گنا ےب سرور زم تی نت
 رب مپ روا وو دایز تسکین رفع کج
 یت ائ ےک یب زم اج روا تسوس ار ےس اپ ہد دو اتتد ر
 ناک هو ےہ تک کپ رنز سول ےک 2 زممروا تک ارم

 علامه رک تم رو را لارق ار اھل لت یل درا نل
 ۱ ۔اںہ ےتارکن ایج یکے گه شوک فن آہ ارز کپ روا ںیہ لال
 »سی اب یز مت هلی راک ش یراٹی رت لئ یر هل بارد یزید



re 
 اتو کا لو و لا ارگ تبار را تالرب بس

 ےہ کس یو ووروا۔ ۔ںورکر وع قتیل صر

 ال خانم ےک ند ےک نیو ؟ںوہ بابو رب ےس تلو د یک کت زا

 لات | اج وام لس( کت تشد را لا

 مارگ سزا ایرو ا ؛یدای ید اچ نار صف ےک اھت

 راس ید اس کوم کرام بشم انسان ار یں شوا
 کا اد یک یکے او ےھھ نا اس ار تا

 ت1 موس 7 یر وا نیم روم

 یر ڑی رول حط یا تار "اسوا ےہ اتو وکرم گرد یک

 لو ا الا کان ینا ان ایڈز نحو کنز یک ہلا

 ؟ تب ایکر وار ت ںیہ انک خاک

 در لاس داری ح ناک انوا 12  صایک

 یو سارہ ےک سار ایل عر در ض حر ک

 اتا روا ٤ فو داس ل اس مہر کی کس نو تروخہد

 يا جین یک ی هر روا برف

 , بیت ا ای یر یی ی دم
 هجا سم ےس تر نھ کک 2

000 



 ك٣

 امام وکی ارج وک ساتما های مات دال ٠
 اعدام اک رودعرن ےہ ید سل یک رند یکے ی رکو اےس ت7

 وت ےد رک را مار گا کے پس ں تلاع سا بسر ور ابا

 شا سقف ےس سا ں ایک کر ازل کد نصرت ےب
 - ساق کس ا نارناغ لبا ےک ناما تر

 الو نیرو ےک ہل وع وکی ک او 7و 1 یک

 ول رہن ي5 رت کات رکے و رد کد قم سا تسرع و

 ادرار درک قد یا دانید د مجرد ویا مک
 ادار ےس رز ارام حر آرت ےہ بلی کی ادمسگردا

 هریک یر د ی ب وو تان یک مر وعرگاردا هر ترک

 ریل یکے ن یوا تروصبوخ نیر اب ی ق روا یھ
 رن یر اتم ویسا کس مو دام آر بس < ےہ اانا تک ےنپا

 هراس 2 نی سر رک تاک اڑئاس سرش ب با

 هر | سنے ر یم رگا اج ےسا املس سا ؟اید باوخاسک
 تر ان۶ کر حاد ےار مت ےس اپا دور یک روس ےس د

 کیسا( ینا یاد ھی ارد ےک لی یس
 سر یکق شوکت ٹو شب ای اند رد ۱ ۔اتلسر ںیہ

 ۱ ۔ سازی واسه
 رض طا کی او تن بیر اد سد



۸ 

 1 ,عروثردوکت سرسارترو کن اروا یو دا 17 شر رک
 یک مگ یسک قلت ےک و حد سیم یم ایکو ارد یھب
 117 ہد کاتی تخ ےس سا ےس ترک ڈو را روا دون لا ےس

 (رشاپڈایما ) ؟ تر لون رت

 کوا فر سک1 باکتری عا وو
 یک سا تشک ںی ردا تانکر کت اب ساق با
 باری تر روی سل < سال اک ساروا ےہ

 زار ایکس مسا اک ب اف ےہ اپ

 تبصترا-ق کز شرت باچا کر ئا شیری لم یھب ملی
 1 زر بات ام شک اشک

 و قند کیش اراب ےک

 نو و اکا

 لیتو تل تو ارا ر ا اد نل کا مس سا 7

 1 ای اب ےہ لاکر 27 زادر کلان اتم راہ سینا تضر
 ر تقشر ای ناس کن ںیرہاظق اروا سزز رش

 ایا ؛ الیہ عشا ی )ین جاو وزار ترک و /باظروا جاڈ

 _ (شازایلار رى 20, ات ید پت ای دم اما یف
 ملانے ےنا لاحت اروا ںیہ اروا ید اس رک یا کارگر ےک | کن اچ ہد ےس

 و یار ڈاک را تہ الاد ےنکل اک



۳۵ 

 هر دوم سا اس رفتار سا
 1 تر 7 لوسروا یی بیا حرم بو VALE ارن

 اک ین ضب اہک ینوکت رکا لکا ےب تروزع وک
 رر اف سید اھ رخ نم 2 ریا ۱ ب اگ ررر و ۱ و

 لا ترکی اکورد یاسا روا س ناخ یہ ےس ںونرو اس
 لت ےب ام تام درا انک ار شیت رمد فا یک
 اکا قام یکن یاب سر رخ اساسا

2 

 س یکن ادو زا قلعتےس لر تک بت تاغ باب
 ك رق تا نیر اک ق لے ں وتر رک ےک ر راض ت وع

 اب توک قنا اراک لکن ض کلاس ندا
 ال اک نو وکن ید ےب ا یک ع رطی ی یار دا - اتا اہ اس
 روا ام ےس تارعم ج ار" را ہد الع سا کسب ست ارتحاک

 اک ی ہرن رس د د ردا او رز رخ ےس تلر کام تح
 . ستا لرد ےک یگدم وا کی یل تاتلیس تب کج
 هری ۵ هل ر 7 یہی
 ال کشا (مرایلرز تم شنیدن دوا ےب کت

 غیاوتطود تسقل اعراب تیقت ادا ےس ادت و السرو عکس یکن مامی

 ای ےس سارو ےب اک افلا ی صد ترکی .تبانالمک *لاینورنگ بیا

 گی ۲۶۰. ۔ ےہ یکی تہی دا ۔ےہ یاد ری کل ایف اط ےک



۳۸۰ 
 ا لزل نیاووزاو رشت ي تانکر ایا 7 عن ایمر ےک 14
 ۔ے و دل صام ڈک اس ےک تیس اج

 رر انا ربع سر وا کر اربع اب ےک کام ترشح
 ر یاب ںی اتار امی ۱ ےہ ایر تلال باع ےس درو /

 7 وم لا ےک رکے ےن بد ےک رن از ےن اس ےک ایک لا یر شن ام

 اچ مور یقار ا ایزں ور
 دمای امر دوا یل احد رک حر طو 27 خلع کت ونو تا 7
 3 ر E یا ٤

 "لس غبابس ا ےس تر یک گیا ےب توت
 يا لئاسو یا ےل ےک ل یک یک سایز دہ ا 7۳ و ی وو نت 7 : 7 ۳ 2 رو سرب
 اطرد ار فاضال وز ارور س اشسا تلور یکن سم 7

 ای اوور تبلت یر یرقرواریفمهدایز- ںی باہ نا

 فل کا ۔ ےرخراروار طراز تہ ےس م اذل ناش کی نی قیقع ہضم
 ها ماعا اھ یکم قر گا اکر ایروزکى نت یز د یخی ب ها

 به رپ وں سرخ اک گر دا ۔ےہ نس الم کر یافت اد ک
 رگ نگرش ںوڑدد لود ید مداد شاعس یکن ااو سیم تک وکی سست

 یطماد یاسر و ےک لاو قرافربا یت ل اوم اح ) ےا رم تسر روارم ےل ےک ےن 72

 حر یل ہد تواعد تیغ یک اک بسی دوم ےل سا ےہ تومان ای لا تا
 تا یم ض کیا ز کس اردا ب کا حس بیوی رہ یگ ز یک
 ی ےل سار دا هات اج اہک ت خیس ںی الم یک تیل تے کہن سیم
 ۲بی رورتفا رب مرض

٦ 



2  

 اک نح ینو عنو تاج ۔ ےک اترا یک اش اوز ا یش وزان
 یئاماروا۔ ےہ ات ار لی ےس ساو وکو راکت شلاو ت اہ چ
 یاب کا سات ےن ار اص یکی هک بس کو عو

 یارب یاس کد راولی اتوبوس ند کب سود ےس `
 سینا

 و
 یا رب یایم ای ں وز املی اعطا
 اپ اوس لزوم ی یک احراز ٹرام

 پ کد از کت دی بم ام سم یی کد اورم سکا ہی کاو هوم ٠

 راتسام و انب بیک لولد یم اتتا ےک نا سرر قع

 اطر بلے اجر ت تل ا ایک لمر وش سا ےن بس
 ےس ےک ماہر ام ےس ینکنییر یک ارواب تسر غز اد ئو

 ی رج ردح بمون اب ترار )صف خاد سارہ تای نی ہل
 ا ا ےک نل نج اد وت رج دص ےس ضن تان ترضح تقو 21

 ۔ںیدرکد از اوکس ار لایک سا پی کس ںیم یمن اپ ٹی لن للرسر
 ے ریو ۔ےرہ تن ایر ل ام سا ابا هو کد تزاعارگس ٦

ر یکے کروا اہلی تار ارام ےس یر اے پا تر ونک سیم ہد
 زر سر ام

 یا دا یخ طر نک ںی تغ یکے زط یر ارگ سرچ ترضح
 ملی رک آب تب فن ہر رج اس کف سرش Llp js اس تسرا# 72

 ۔ایلرکح اگر کرد اید رای کد تھر ام ارت ہا تروح ےن پارہ
 ماص۱ روس نا



.. - 

 برا پک عامل کت پی
 و باس ا یش ٹل ا ںین(ںب
 ہر ےن ہ اھم مات یک ب س اوخرد نکاح ےس ازال سره
 7 قرار نلطصت یم کارم لص رو ایکو رو سسر کی
 اکر مارک 1 با ےگ نیراد ہت شے 1 ہیلع دا ےک روا ےک

 ےک پن لطص ین ای درکار وکں دی مات یی ےب بس امان
 وتی ےس م مات یکم اترا ےس مر وسمر ی لا
 ۔ایرل دق مال

 دانت اس ا نانا سار ہاکی یر خدا لود
 ٠ ںی انتی اےک اح مال نیا خراب طاس کالی عبا ےل

 1 یمنی شارناقروا حرطی ا رک کرم

 ام 2 نا رک سن ناف تشہکوکن یم لات تب فرض
 ےرااس ایت و 0 مدد یک ای وردا ی برع: والت کا

 اکتیو )۲ الس-یتک اج یک ےک لسو تاس ترک ل ت

 _ ےک روک تر کلہ ارسلا ےل زس ایک نہر
 بام اجار رک تا اا اکے اسد لا لوک روع سیرت روا مد هل
 , اباه سر دزد دین ےک ل اتع کرک تی ایی اب یک وم تر وع ںیم نانسی لن
 اات یک کک کام ےسدد اع یو قم یتہگر شعل نم لا تروع یاب د

 (ل انا ۔یرید رخ تامل در



۳ 

 واک ی رر ں تلاع یبا ۔یاز ) تر کک ر شر
 E نان آی اصب لغو لو اک نو ہیلع ا

 و تو كالو J و

 ات تاک یب بج سیکس اردا ےت 7 1
 ا اڑان با روا راس ارد ہد 7

 سرانه سما ےک سس ےک رک زارنا ھم اکں یل نی
 اکی ہو سا کی زان ےب ےس نشا: عا اکا لوک
 در یاب پانے بک لو

 بود ےک نان راصنر وادب نیل شمرکےت موس

 ۔ےھھ کت رخ یس رل IES ارل لاسرد

 ا تا سا
 تے و یوم ےک تاب نکا ید تری ین رسا | تم

 نسیم تیق هر را ہد ےس
 روا نشر برو زعم ےس نج تقی لر طاع س× ابر رط یاد
 اس نان سگی رم بن

 قاب شی برات سا ٣ء تأوق اد سو روا

 ےس رنز لاعا ےک نئ مرا اسیر ارام
 ید داخ ردم رک شر اماں یا اں منا نا امن

 لاس ےک ات فا یت تم ماکو ماسک



FAا  

 اقع با کیک ابق تاشو او تات یاو وزا راک
 ےن کالے رم ید ختل یر اکانت
 رووی ر ۷ک 11 77 ام درز لاک 2 14 ون تام ل درس لب هر

 تل ےس لقررعراردتشیلاروال ون عی اروا ںیہ اید ےس

 تبر کید د عر سش رس
 ر الا و سس لم

 بو تیک یر لک کر شیک اا ڈک اسکین

 ایا. ارم نا ان مار ام کی دوم تالے ہی اد
 1 دیہی ےل 72 ےس ےک 9 لس 7 9

 کر ره تیز رر ڈر تنی
 < سه الزر عم جو نصاب اراک ای افکت
 اي سرم
 ی ےب ےس ےڑڈ ےس ادرک
 ےس ناف فار وا ابق فل ن اقناکس ےن جر زا ترک

 یر ت نور ترلغروا ترص کی 7 درک ےک ب آد تک لاد

 ر تداع یک ت سا ایل یک ےس اینو را داش مدت یکدم

 ۔ےہ لاک پس تلخ
 دم مت دس سنتے با رت لک یک

 ۳ هاو ناب شانس انا کن روان اینپ ےکنآا

 لورم کن الخا رام ہکں وہ ایکو ےک سا ںیم هلل



۳۵ : 

 مطاع پا نایغمو لارج رہ قاد ساو رر تر اسکن و.
 واجد امہ ےک روم ما میا طا یم اتروابات ام نا
 ۱ ےک سر اھ سیر نکے انکو دار ا
 روا لس حس تی مگ بیش تلکس گپ
 لطیفی لشموت باب ےا کس کسر ن
 - تاچ ارز لصو رب

 وبا سووا بانے ب چات کت اب یک بم نایت
 ییا یک یس ا ںیم و ےک س اں بس زا نره دشا
 گیت ردیف ما کت مولع ےس . ی دردی رو ۳

 لش دواک ورک 1 کوال )۔ ےب ثق ت
 ا اک قوا ودر رها هدر بک
 زاب ےس رس ھا ےس سمت ید من یخ ا یب. ساب آے نام تا تر
 ۔ سوپ شراب ایکن لایا افسر ارو سالم ےس اس ےک

 باب موشکی پت اد ےک ذر یئص تمحو رک رک طی ا
 کلنز یکن نا ےس آم کس یب گنج بت ںفاملس پس
 وکلا پا اس ےک سلف یو ہک تیابیو ہت کس ا

 ۔ںیہ کن ورد! قنات سوت اما و اند
 مکه ده تربظوت 93 ہو 7 ریش ۱ لصشس ١ل رگ

 نص آر یت وہ د نفس دام ناشر ور دابر الغا ےب قاب



۷ : 

 ۳۳ داور تاب زنه ترف تر ای اید روا
 نر داش ال ار ےک یاسین ڑ اش نودا یک ۰ 1 7 7 4 1 1 ۰ ۰ 9 ۰
 رو هو ےک س ا تالش روم دام ورک اتوہ یف اکی ب در واک

 ۱ رل اس ےس ب آر سان اق ے ں در ن لا گرفتم سکا بح

 رکا کا دیور ایت وک یف سکا ےل پی آرت تا درک
 ناز ان ےک سار وار فهم نر تایح یبا لاس ےن 1

 کلرک یگ من یر ند ت مس ےہ سب 2 تر اس" لار

 اوکوم جی یک جہ کے ای ترک دره مت ےب

 ٠ رو فام نسیم سرد اڑ هو تاپ یب
 بام نر رک لاگ کی کت سس اورو ےہ هکر وا کت رحم

 کس سش گپ یر بہ ام
 ۔ ےہ بوک واہ ےس بستر وا اند رک

 ادارات تمہ ےس جو یکن جم سی تات اور تالاعەر یگ

 نارو ۔ گو صاف لدل اب نو ر گل نابتر وا

 - نصب نون بذ اکا ی کد اس یخ ای اہک کس

 و 2-0-7
 بم نفل اس بر نیرشم 1 7 كس

 ۱۴ ےاجار ال کپ ت تلاسد برش کے ہ اتااج برخ ی ہ١ حل

8 



۳۸ 

 ا ےک یسک ط قت تترد تر ترے پ رج را اوو *
0 

 وفا ہک ؟ بات دب کس | یکے لوت سیا یکے كا ےک یس

 ضیا وب یکی کسب ل یی ی ایپل زط سا ےک پے
 2 ۲ و 1 ھم ےس

 ناروا سارک تاب ات کس ن روا لنت مات دا یکن ٢ کجا ۱

 سمی ردا مس نکن ےہ رم را فحم ںیم ٠

۲ 

 . ےہ ےس سر ئات اذ

 ےک تیل ام لی ےس م الس که بس سم تاب رول انہ یابی

 2 ےہ سا مر یک اد زاد اد نیرو روا بر سرور

 ۔ے اناج ل تخ خرد بسر و کی تا ےس
۳۲ ۱ 1 ۱ 

 ۸ سار[ لوا ی 2 7 جرالصا مک سا بب ےن م السا

 ررر را اب و رد ور هل اس هل رح ےس ترا صرصع

 “لرم "مانای ں جوک ا ر تیر نایت طرز نر

 یک میک بو ام ےرسود رت بم ہد تورو ام اگر
 ما ےک سا یھی وہی ٹو ےب یر اسکی کس روا ےس سیب ات دا
 دو درج کد دقل اعل رب یک رکے سوک شاد حرر سا وک رگ
 گرا ےک رک ات رز کارا و اس اینو نئامت طور

 سود روفر نص ت رکو بم ڑی 'اترعر 2ر ۱

e نرم من ےس یک نر لمس یک لو ہیلع یلص مرا ین سس 
 ہکے اکی مم قیس و کت ای اب و رشد ناس کین لر الس



۲۸۸ 

 ۔ دا کز اکابر ناک نون ات سا یم گز کت رشاعم ی تد ام

 ۱ حج... ےک ان ینہ لکم ترشا نص
 مون دا ےہ زم اات رک عاود ذا ودل ماتا نج

 ' وارد نا ےب تز اج ایکس ا اس رژ ان تال ام صام

 روا یز بلا ترش ایم کس کس رز لوا یتا قی

 بلابل یر ارگ روا وایعا یر ا امن تاقلعت گرو لر

 هد ترک جم جات اکہ اد لا داعی ی کروا
 بش 7 تر کر تورم

 بقای رشر وات کل ساره ےس رپ
 ۶ ےک ورم وار برتر وسواس ی داف اکسس ا ر ۔ یت ےس
 - ےہ اجر پ اد ںیہ تالام

 از هر ایت رم جراد ا یکم یو ہللا کمری "99 7 : ہے کات
 ت ان: تو ںاہیب زا وا ایگوہ افتآ ںیم تا کپ آد
 جج - دف ایح

 گہ یان ےس شی گرلز مات یک ہیلی ا یلص ین
 نا اتبراطو ی قلا تدابعو رز اتر و قن سس سا

 ' ی لاپاش و دعتم اک پس سا یراذگں یم اتا د ںالصا یک شا

 یکسر سما حرالصا سیا نر قم رو یت اب ارگ



۳2۹ 

 - ےانکس اہ ادا حط ا الا توک جا طا
 ٰ٘ ےس یگ من زور سرد ںیم ل و تل / ر شو رع ب 1 ار 2

 ( عل یک پ آر ایپ رسم اخد رپ اکا رتو ئے یہ یش

 یو د لک یا لاس ددا

 راے تب وه یک ی کب ابا یوو ےس ےک ت لاسو تو اتردلا 2

 ماسه شر ےک رو تبع ناس کرت او لب ےس یم پاس ا
 تو الھگاکں یس ان ایس تسدشرو نلت اد د زا ہد ے پہ

 ۔ےہ ال ے تارقاو ےک تما ترطترو) (هر ب <۶ تم

 زن ییہ قل س بس اک السا کام تب یکت رر مر
 ےس درز ےک ںیہ یکن ا هتساس اتو مات نیل نا
 هاب رکن شل( تیمہزس

 انسا یکن روا جزو اٹ ےہ بسا رات سا ی مر

 اندر ناشر ٹوک ح تہ ام ےس ہیلو ےک
 ۔اہ ےس ترین ار 4 بآت لورب یکی پ ناوزا نا (۵)

 اکو کا د رکھی ےس ناروا مایکل و ہن ٹیکے کین عدس
 تاز اوس

 وری ای دادی كن یس تاب (ار
(rJ °؟ یت تاع ایک سرکار ےک بک  

 ٦ ہہر ز جاو | نوک رکت قو ےک تام کب ک ۳



 رب کل مات كيا کریک یو ملتا یش
 کر کوو زم ل دو اگر ایگ م لدم زرق ج ےہ تی یک رش 7

 'لاصضی اے سز ہیلع شا یش لوسر وفا لورم
 “ںی ےس الکی اش ر وم ما ۳ تر وک سو تاراپ "فرش اب( 7

 یکم یھب انک اہ اراک علت ا
 7 او 7و لا سا ںیم ادار نحر کے یر ورع ےل ےک ترس لیکن

 ۱7 ت یکے سر ۔ اہ اب ورک را اس « لاک یت سرد
 ۔ےرو لگ اک ار وا رر یگ

×0 
 مہیش ا سیب ل ومر ےس از رم ےس ٹایارد عن

 - بید ےہ ایکن ایر ں اچ ا
 دوم میر ها کنیم ر رو ات
 9 9ظ 9 ۰
 ںیم نل ازد رو ۔یھڑاد یک لا یزرگن اوت کیىراب تاب
 * ڑئاو۔لا ےس بیع نل ۔ےئدہ ےہ اید ڈرا "دانه ی
 طوضتوا شر سا ٠ےس روم یراعبروا سد سری آ



: ۲۹ 

 کن ولا قو - نم لر و و م 7 هر توهم نا

ETد تم اہم رم یان ےس ںولابہشعحنکااکن ور  
 ہوا 7 ر نو ۔ ۳ انرقاکب آی ناس ےک ناسا یل رطب '

 یا ۔ eS کو ےس ارم ے اکا ٹروصل

 لرز ےس کانن ب وکو سم نیت یکے ستار

 سن نشے سم کز اج نادرگراد اد ارض ےب ر

 نام درد ںوفلز یل

 ا ام طا تراش کر چک یم تک یر د ادا یا نا

 ۔رئاچ اک تار سوسو وج ےہ

 اب ںیم هال رک اچ 0 ٹپ

 ار تبسم برس ۲ انس سال باب مروا اب پک

 دیا دن رو ایکو هم یک ایپ کے ہک ناف

 اکی نے شفا

 ماین ان
 7 227 دن یاد 1

 ککے ارد لو اڈہ کر دا ۳

 حواس کیا سرک جد سرقم نا تر

 نیت فاسدو تن این یک کہ اہم یس یاب نیر ی '
 یب کیا دتیرو ںیہ کوک الا ہل کس



 تے ا ۲ ۱ یگ یس

 س یک نک شوخ یا ےہ بم سیم ےک از شا ترضتک

 یک یہا کرا ماا رعد ی اب یم کارنر خ یا
 هاو گی مگا کشک
 برا اب ےس رر یک شوخ س ا رپ اھ اناج کم ےس رخو
 وک e ۔ےہاوہ ر زا سل بک

 نر وشو یر اردا یر صم ی لرو مینی یک اع

 ` ؛تہلرر ول تصدی س رسم ےک پاس یا ترت ہک یھت

 ےن و مروا تی مکار زا لع و تفاطن ما ایر شپ ساری اھت ایک
 گابو کالا لک خلا یم ےہ ایا ف واشر اے بام ان اج کاب
 ۔ سیری بوم کپ آی ا یروا ےل

 تام ےہ الاد ےن ڈر ہد نرو ھی دے نیکی عاد لم نیک

 الام کسب ایم بم تام کت و یکم
 27 ارادن یک سا الص لف شه تر ما «تاعتاود

 یاب رم ی ایم کر ادا ایا لص .و ارت کت شام

 “ ٠ ےہ اار رتل اگر ا لر ےک بی گرنرز رپ سیہ

۰ 
 رم

 و هی تناطر و ترامطد اس یکن ید مل



۳۹۳ 

 بريق ىلا یز ےب ناک کلام ا
 ہا رش ترقی نکن یلگ ا: تاب سا یرات 7

 رب ترضحکس مس از یر دت یس پا تعامل اح ہیک ا
 نین نیر اگ دا وک ےک یت بل ایر مث سا یب مل اعر قت ىلص

 تک رام هر ترم و اوہ روکا ما یک ا. قد لوڈ ںیم ایم
 پا ہنر 1 2 ب حسن از ےک تیسرا ول جے

 خاش کیا یکن ایی اای نیل امالا مع از اثرا
 تاب رب نا خ ک1 اکی الخ ا ےک نی درہ مکے ایام ےن پروا ےس ۱

 3 ےہایج ناز کد صف الا ےس مالا بم

 وو ہل
 نیکو تک فطر 2
 روا ۔یم ےس س1وتےرکن لیفت یاس ٢ یم
 7 یارب لاس ےریت سخروا ۔ ےس رک اعموکس ےک

 ی الباس ےک
 رک پا بم انت ے ی کاک ت اد ینا ےک بی

 ۔اھت ترومپ نیت کت سو تزع یکن بد ےک ار ترم طاقم

 ۱ لاو جد اب تق اطو تر رق یا بس ےن بر ۳ تم کک

 "یر اب هط ہ لسم یر ایہ هلس
 ره
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 ےب ےس نشر کپ آس لون اب اف شر تک یکے لاد ناب نم
 تنوع اہ ےن العا اک مک و | سیم ےکاج ےس ہک اب درگ و
 توبه وا ها نول پروا ےب ا( یو ۵ 1

 - اکی اپ کرابم یدکی کب اکا یک د ان طس ل ا
 وج ےس سم لا سا ( ها یل ھم ے ایل کروا گم
 اکتبر کے نس سا ےدرد لپ ٹشیوا ےرسم رکود ےہ س 7

 کس نرم ان پا اد ںیم ےس لا ےک ب ا پا اپ ے ا وک
 دوا لب مع اتر ہدنباکس رد ےس اک نا کیہ لا ایام ذر کردا
 ر یکسر وک کی کت اکر تکرار تک ات شرک بے ناف
 1 ےہ لاک تک ؟ ےن سکا اتا نبی کلپ اگل نیک ید رب

 کراس حور ای روا ہل بد نت ی ارل راک ر : پہ

 الا دکھ کیک پرو لیلی ںیم ناز
 ۔و دام یک ورک یکے ج نوک یار نوا ےک

 بیر اکباروا تراش یں وقفات ںیم قاطی وو
 سود ب ےک زا ین درد ن ایج یار ارگ ستار ےک
 1 .رزگرر کپ آے س

 راج یم تام اد لر درب ےک نیا رد ۳
 ت rl ترسو

 ارگ | ےس لرم یبا اند لر روا نماز کل ت

 ۔ےہ



 ۔۵ ۲ ۱

 , ر رکا
 ےس تونیک الاس یس یس وک
 ما سگ شکر رم سما یھ واش کیک بي
 نل صر اب ترضع ہ کرے آید یکم اکی ردا ایک یک
 شداع یک ی مر تیر تل و قلا یا از ےس
 دریا تشدد دا لا

 رقاردر مطع نخر

 5 اک تا اک تب ں ت ا اور ضال | یت 2 کب

 تم حول یک کد ق الفا گام ےس سا ںیم یت ذکی
 ساتار یر کو ہیک ڈا گا لڑکی اک ےنام شا

 ا ا قالخا نصوو اب زس بس سکو ہل ش صل ا لرز اک

 اب رگبار سر اب یا ھچک اہم کل ۔اھ اتا
 ناپ عن وک او 1 رب روا / اورول ارگ ڑود ات

 ران ساب راس ارت اب سابو بت وو مری روپ ترم رک

 دوا ےب ںی یکی اپ ترس بار ےس یمرن تاب
 س
 ےہ 5 اطلس r Eh fc ہل »« یراخهلس



۷ 
[ : 

 E ای اولعو وک یو یی
 ۱ ح)ط سارکپ رک رد اج ےس ےھچردا ۔ایآل اس کا زد
 لای لو عطا یلص گل کر دا یک
 شبا بو طر ہیلع ایس کرک. ےررشح ہم ےب ےس سم
 لات ہکاید گدا میگو ےئوہ ے١ کس ت رطیکا ساب وز ابر
 ۱ یو تم

 ام نم نے نیش ور ایا کش رکاب
 ےک نک سان شی تنہا اتال شش کام پآ
 ر بی تمکر هک پد بها هایم ےل

 ایل یو نوش رنک زکام تر
 کوا روت اب کو ا ںاس

 روا اھت ےن یہ اک ن یاد لوط مش یس رکی نر
 ۔ایو ے قد بال رے ب کروا ےگ ےناھم روم لورا زاب

 کل ےئامزرزیگرورد ۱ توت ۳2 ایپ با شیر

 ار شر وم ند با. سا 1 تے ےک تخر با سو با

 کد نام « و کرا لصر ھم ےسا کا روا ابو ھر کت وسر اول روا

 هارد ایکو برک هو رک سب را ار ےن کے اک ن رکب ا
 هو ۔اگے ای نوک باا بند روا فکر اول ےل بر گرے

 رر سم ےہ رپ زر یم



 27 ا

 ن الس رو 1 گو 5 اف رزگرد ےس ی اروا ارگ ا
 ۱ 9 نمایم تیب ارو ایوب

 ریو اشید اما کے نص سی س مقاو ںور ےک یارو ۳
 نیشن اس ےک نرو رح یل منا ےس ایاز ےن پاس ب
 ۹ a ۔ؤ یش مت اسےک الا

 کش وع ےن اوروہ کوا اچ ں ایا تہ ب سران
 ننه ایا کوہ تم تر یک امور کامد رب شک نا
 تاک تب هرمز کری اض ےسا ندا ی

 ۱ - نسل لب ت تاو ےس ت یر مر
 ۱ ٠ ا مسیر

 ناف بطاقتح رط سا ےس سفر ار یکم لفص
 ںی ارپ ےب جنب تب ےس یروارکپ آہ رای ےس سا ایگ
 . لوب دایل ےس بس ںیم وبا کب ا اسم کک

 وارد باور ا 1 در نکات فای رو ہک ضخ
 ستم ےک س1 انب تسر امززم اکی ارٰمئااپ لو کش نم روا ۳

 از تو لا نبا
 ےہ اں نے یا ےناوج همش دمت زر ادا

 لر تر نیک لا ےا ںیمردا
 رار نص مل ۲ ی ے7 هل



 ما سو

 ` اراز عا اھ ا ار ےس رس مرور ا

 ,lie) هدرشا لوسرایایکس مے ام ترتیب اح اک

 ' رم کا ا اينوروز رگ ساب یو یخ سه تب

 رگ تب ترطلا تاب ٭ اف شر

 - تل ریش یا رم ےک الگ یار ار )کوہ یک کا ارت و
 رجب فا لوسر یارک لعل ےن ام تر
 امت وج ارد تیم درو ےب کنی ن اب ز ترص نر

 اور تیک ناپ رگ زی يک ترم با

 اب پایا لس اکسیر الا
 گو بیا شاسی کو الدا ایم توت ےہ ںی رک
 رخ عر

 سی ی اض بنر ںیم لو صحت رم
 ری ےگ ساروا هلو یکے سل اخر یار اف ںیہ

 ۔ پف ےس ںیم تعج راج هو تر هر

 وا اس کر ہم ل او سال تیز لعاب
 فسا ارد ٹک ایا یک

 “^ الل 7 قر و کوک

 میکرد سر شوک مس سم اتم ایک دی ےس ساوکپ ۲
 “ھ0 عر ین ےتز ابا پا 0 نانا
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 بن ایل رکے اسرکن اتر د اچ رپ وا گر یک زین لا ضر
 ۱ تامل ہیلع شا یم شا لو اہک ں گیل

 اروم وڈ باب نیک قم یہ یس ساب بح

 ےس اھ اہ ےھت درام ےک ہر و مپ کے سا
 ۔ ےس اہ هرس

 لابی پای ایک یہ ںیہ ترف کب تم کب

 تی تہ ےس ہیر ضروا ےہ لیلی رر ٥٣

 ےن سا اد اپ یکق وقت ےک ناروا یو یک سبا تم
 بس 72 آس ہک از لاین

 طب ہطاع ںیم سزرق تم کام کا

ںی کار کت اردو یکن وا ۔ید مایک یر از: اھم یک
 > 

 ساس بو لو 4 9 7

 u - ےہ ان یر اا یک تس رخ
 ول مہم نام اہے ن ا توو سیب ایر ادا

 نکا حرط سا رکے انہ اچ لار سرکار داف یکن ا
 - لورم اڑحا اکن اردا لدو ہلصاکت ار

۳ 

 مر در مد رد شرم رپ ٭چ 7 2م و صو ۹2

 دچار حالما ی ی رک اش یک رم کیک

 را نل 2| کیا 2 اکسس امر من ایقخا ےریم کد گل

 ۱ طدا اے ہا سس ۱ ہیر ےہ اگ دو ر

 (نز ےل یوا نئاعلِ انتم ہن نم

 ےن مٹھ داس ترک شا اگ از یہا ےس یا



 قد ترک ایا یا مس لک ات لام باک ارت
 پاور ابر ضخر کگبحراخ از غ اصمت رک کئ اہ
 حس بوت ار وک بس یاب یک اک کلا ےل ےک

 یا ترضح ےس ر اصن حرط جور کو لر یر یم حط سرک از

 اب مارک ات ہرایذ سیص کس هلی
 تک پاش اب لای کا اش کا کس عام بیا
 لينک رد و
 ران راٹعرد کس کا ود انراروا۔اید ازز اکا ےس یکے پ ک

 ے اے اب لا رکل نا ۰ ےل یو وخ اکا نم اپ < لو ایگ کسی

 بسا کی د و م اکر کا سا ضر ئی رک یگ طض اکے نج
 0 میلی کارت انا ںم سالم رک

 پک ایک کروا کتب ت ارد اال ےس بس خس کا زم کا

 کار اب وک ارپ ےک در نی. ایل اف ہدعو ےہ پند گی ںیہ
 دا ترکی مسافت باکس اپس ےن یم

 ینا فنا صابر ناب و رپ اد رد گپ
 "اپ ساد بایماکرو ا ت)ت چت اب ناس ےک تاب روز ع

 سو هد ارامسر اصع پاک نر کما کا
 ےگ ہہ سلوک شف یک باعد تیبا نیر
 بیت 02 م یز رر اس هک ہ نس ت ۔یزرت جک نوک کس



 ئی رام بخیر کنی دیگه بلا کیو دامشرا ۲

 دوام طی ںیم ےتاھکن اما حط ستم لو ناشی 7
 ۔ںلیر ات سم یاں ےن ہد طا 7

 یم سلام یک ف ۔ے از تد ایع گاو نیلام ےس تک
 از ر یکں رمان رو کر تسافر و ست

 نعیم ت و ارس رکھ کد وک ایصوعط یف سیره تم
 ایں ماتم باہ کے سا اگے رکن کاپ وک اد کاایک
 ۔ںمےئامڈ یر داد یکن اگ روا ےس ازدا دعا یک میس

 رانا تہ تم ی اتنا کن زنا ور اب تو ےک
 رکے ی راشو ٹا سا یکی رام تلذ یکن یزو ۱

 باک ام ےس اک کر رپ یہ تا ہاگراب یکا طر کس یکم ر د

 ۱ ۔ےت ےہ ام اڑ رام اک
 هر زور کیا ںیم ںیم سارو ہتعرش ای ہررسولا تصح
 ما اپ تسر ارت اکر و ےس اس اء ایر اذا ںیم رک اس ےک ہ02
 از ها
 از راثراروا اپل حح بم تسد ےن پای کی وب تسد ردا اڑ
 ام ماکی ت سا ہئاس ےک ںوہ اسو اب ےس اہ و ے روس اکں زی ہک

 رم لو اسلا کا اک میت ںوہ ںی ہا اب ںیم یہ سرلا یک
 ایل پا ےن سسر چه سایر ای باب
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 ۱ ی دید گے پا ۔وہ نت کرو باب
 و یس و

 رام مو تواس

 مش ها یو کز یم نا اڑ رم ؟ لک
 راں گول ےک نامہ ےس مات رو ضر سرقت ںم نم رکے یت یک

 اا سزا ہت سما
 سان د یڈ وھتروا ےگ یہ رن اور ترط یک راس کیس را زہ

 بی ےک او ےس تاچ تیک »سو

 کرج ےک ےرسرکاپ گن ای ےک .و کد بت اے پر
 ستم ہوگے سن اش کین ما

 چرم رد سا

 د سس ہ/' 7 بلراپم تو امن پآ

 سوپ تب خر رد هی از ترم ساک از

 - را ترذعم ےس سا ںیم ط اذا
 دم ایہہ رو تشکل اب شرط ما اتر ضت تم کا

 ےن کے 97 را ی عن ےس تط افر سا اک “ران

 .<ب یوکے پو تقوا کے ما اال اسس و ی روک

 تیز باطل ےک ےس ایکو سایر ہیک ا یو کیش
 لکم |« ین دس
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 کاک سہو اے سما |  Uیوو وت ی کرم داش کے تشک )کر

 ار ےل پک ےہ اک زار کت شرک اب کیی
 ور وکلا ےک ےہ ےک وہ 7.7 ےس موم ےن و

 ارے سا تر وکی واد یت ےک لیست ےس سار وا ٹر یک تام کم پک
 ےس كار اضاک س ار وا بم یک ر وسو کاور َ

 اوہ ساپ سیمی ارب یک اھ ےک ا کاش را پ۳۲
 ےںی سا س اپ ےس یا ہ د ایز ےس ند نکے بدن پای یکتا

 ۔ےئئ ےک ضر ےسا د ارگ. امار ده
 وا یک ےس رجا ےس بیر یھب ےس شا یکے بہ ایاز ےس 1
 کتب د یکے رش ا لیس بسر و ےس کردا یب تس ل رو
 - تب ف ےس منیر یکے ںرگو روا تېرو د ای
 : تای

 را لا کپ نا طا لوس
 ںی بال ںی 77 روز ںی اسے وک رد اکہ سلا ےس لو سر رگ

 ہوا یک یا اہ و چ تو ےک بک یم طر ہم کیا

 ترکی رک نریم یب ما مپ لار هد
 اس ذی هرکی شم ےس رکو هود کل ان دب

 یره ل
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 ںیہ ا یل او اکو ہیلع لی کا او وت ایک دارا
 هد س ںی ہؤا کر کس مے تاج بد نیکسکوکہ مم لا اعررا

 ےس سبن ین رکن وای لر ۱
 یر ام یک ہت ا نا ایقسولاروا ےب اوسر یتا ب نیکو

 اہلیگےس تط لو اپ آن نیر گر ہک تب سو
 ذدا تقدیآپ ا ےئرہ روم کرک رپ ب روا 11

 ےک روا سم ےناج ےپ ب اوج اک س سیم لع ےک کش ما هراس روا

 مگه بیا ات« لک لاک. ےس اہ ٠
 نر ای ایگ سیم هر اکی ر داو تع اچ رق سا باک مس

 ڪڪ داد ام پ
 مرق ےکں زلال فد شہلا یس ںیم ہت اد رسد یا

 کی تایل ول روا بس مرت تبار کا پس اجرک

Most ۰ Slash, تر ےئارف نقل یک 
 ےن یک اکڑ کس مات ناول لب بر نرم

 سس ین ب آں وپ ارپ نالہ ط رخ ا ںیہ کیک ےس پک
 تبار سلم السر ےریم نیل هنر السر ۔ںی ای

 یوم ذاکر ط سم هل رب اید کیس حریر ورک اا اش حق
 5 ٣ لول اب اک لطل ارت ںی تب نیم ٹربکرب
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 نزول کوہ یم تر دک ا هو کی یش او شیپ یک لاسرو تون چرا
 اڑ طو فو ی ساعت ےۓارڈ نیل و امداد
 راف ےس نر لئے سا ےرسود کے س از اطعردفس تتاط

 ےک ل زرین کس یکے سیو اع یب بیت طی طس
 “و تا ای اک ںزرد ی اترا امور ت ارد 2

 یا یبا روال ازور وت تا وخرد یک ا ےن کر ہیلع شا یم

 ہے ایس جی سی بی ےل ز اکڑ یک کے س سا ںیہ تلاع
 تیر سنی وم اپ وکس اتر م لال دو رد | کت س ارو روا ہود
 ںوہاہ یی اسم کی تک س ا سس لوس کاک د کا

 ےک بے ناک کہ کی ل دک م لس ںیم کالے اپ بنام
 هلال رف السا کر ایم بسر
 تش ایرو ت واک
 ورزی هنر شنا شن ت کل یارو نی
 او ککے س ںی سا 07 7 اکے اد دم ۱

 ہل را لر
 « وه تاص ی اصن دارا هدا رای

 يترفعر ادا كا لکی دام بادل صف مار عن رس و

 2 در اب لوم یک مما سود کش اروا ہ؛اتیہ لا

 ٣ئ ط هلم



 پ یخ ا ساب ۱

 تار یراس یراس ونقل اک ضن شاپ دادم 7
 يلوم ول روا ؛ مرد کر f ےن وراذگ میلا تدابع

 ۹ ترسودروا ےئاز تارک ص2 از در ےک تارا

 ز ےس ا تار یرامایاکرا زکر تدا کای بم سمٹ فل
 7 ںی یا ثواب تن ےس و ورا از ار آں کاک ےد راز
 یکب آر جڑ اب ےک ج اودز ادر رب زا کی ب آت رص رب ۳9 وہ لوس
 ۱ ۰ ۱ ۔ےررعمے ترا رہ یگ ا یک ولف

 را باک آن وہ انب اچ ںیم چی کے ےل از
 ےن تمیز تقی کتیا دل ہد از

 ` لامر اظ دسی گران ارورکر رسا ترس یہ ہدردا
 تاماو تشک

 زم اپ ےسا اہ اک یاہو تک ما کل در سا نک کرب ج گی ہد

 لارا تم اکے انک ر در کم اک یک ا ےبایزکر گہ د ملیر دا ںی ترت

 زیپ گی بنز راک انکو ادباک
 تر ترس رپ ےک تالاع تخم اروا ی تک لک پک

Xx 
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 ے ور رکے رد یس سی ار ادا 7 ۳ ےگ و وا هک ابا حط سا ںیم تار سارق لام یئالضاردا هر اسوا 7
 اب ےن ند کپ ںیہ ےن ںو سود ںی عن ارممام گا لم

 ج

 اتات اہ اراک کپ آے بقل یارو ا انار ؟نن مالا تو اسلا بقل "+
 قسم زی سک اتم پکس ںیم لسم
 چی ۱ ا

 ۰ بم ۶ ef یاس ۳ ۱
 کرک لے اوا ےررہ درض رس 34 حل اولا

 وب د د ابا ناس اتحارو باوطرت ارپ کاخ اقامت رط
 روا« بعلو وارو ین باشر وپ سراب رام اہک کوم 12
 ۔ لط امر گو روا تطاس تایر و زمرو تاص

 ےکر رض ےک کر اہ ین یک هوش تت نیم
 ےک راد داخ طح کیا ۔ ےس ےک تعحاطو تو اہ یک ار[ دلاطم سیا ےس
 ےل ےک ار آکے یہا ےل پره تیره ےک مارو تص ار یار دا

 ر ترم ںیم رانا ےک تاب روف ٹاہام یک کول ہر سم بن رم رانا ےک تاب م هر امام یک کز بم مش اک اھ
 تاپ رد زم ینا صخر کب انہ طط اھل کار اید صا یکم ساری
 طرز وار تاپ مات اج سیلاد دم اپ رد انک رک س ےک
 دارو ےس و یسک م ےنرکی تا ینا باد رک ا کے

 ضد 2 سا راد 7 ل اور تجاعیکس کس نر ارایترت ۱
 ون نلوما ےس ت وخ سم وک ساس ود ےئادخ اگے سرلا یا
 ٠ء رل الم



2 ۳۸ 
 ھے 72 0 ۰ ۰

 ۔نواکں رم ایت عل کوب تقد کت رو تو

a 

 پر

 روا ۔ یت یر ل ام ےک ید وب یا ط اک ت وبال توت لکل اید لا
 کر لا مش کیا ای کی ویل یت کپ یھ یھب امد کپ آ
 میکس قدم رس اوت ادیب ترم ال توت

 لار نیر ین ابهر ما یو لس
 نر ءابرر روون ارہ ل اقسا کپ برو |) رو( مع دری

 نکا ںیہ گے ۔ ہم تشو ےک لات رو ا۔اڑ رک ینہ کر یک یم 1
 ٠ راہ نوے ساک روس ےس وج ےس سوق

 کو شم یر رگا کات ار کج ےہ امہ کے عهای

 ناز ےرسو ووت لوبیا ند سکا رکے یت تہ اخیر ماتم اج
 زور سوا لوری رس دا ۳2 02979 زوم سو رم لو راز

 - نوا اور وا ںورک ت ںیہ اکر د یر وتر تان

 * ترم ہرز کپ ات قد ےک تاز و ہلال اع ہاکی ےہ ےساینو

“< 

 ما نو ا اناج بنی کیا یاں یھ یف کا ایف ا هرس
 رو ارگ ترصروا 7 یہ و 97 9 7227 ایدل ےک ہیلع

 اف ےس پی ی کات لام اکی گو اسکں ےن کن اب ار ۱ ۔ یی و مہ تاتو ہہ یا



 ۳3 و...

 روا ےئاھک ےس تیز نت رھپ ویک تردا ایاھکں ین اھکرپ
 .ناکل یوم پا

 ۸ک نیز سوگ یافت نوا كسب اک I 7 تر اتطت

 تر ایپ یک ا ےن ںیم ہر م سی فسا اره روا ره ایر دد
 تل اک ف سکت ار اپ اف ت ابر درو مر ایہہ ای د اک کر
 ۃراپ۔ردۓہر یو یکن باسا اؤ داسا وت ایک ایہ صفا و ےک

 ۱ ۔ای لال ط سیم ام یر یموکب شے ت حار یک
 2 اد یم اک 77 هراس کیا ےک با تاب سا درد اب

 یکی تب قم رز یک اف یمرل قم ےک رگ وک تاتو
 باب 1 لا ےریم یتکردا پود نیرو لاح طب ےس( لزق اور

 اع سر وا اتوم لصاح و کب یر توبا ترت لک ہن تر
 ہدایز یھب ےس سنتے سو هم تسوچ ء1 ںیہ اند ےل ترم

 دب اکی کد اس گرپعرو ۔ںہ هل تل ات

 سا توابعو تاپ ر تام او تشکر 2 ہیلع الس یکی ن
 یک اف رو ەد سه ریت تاصواو 2 ابر الغا اش تو یو

 ابو کت ایحرود گپ برمان اع خب تے ےک شی ین

 ےگ اکک ر اہم کز ز کمد باقر لرد
 ےس لر ص ےک اعاي حب تب ات انا انرھپ سیا کلم
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 زر ہاوس نا لوس اپایکیل اوس رم سکا 7 نیک مک قو ام اکے قد اما تل کو
 ٠ چلا کن ید ےل ق بل امار بیل فریز دات
 ےہ نشر رر رو اک زم کی ذا یم تماقلو داف« سلوم  '۔پززاگٹااےب بر ام ینا رقم ےہو ایبک کنز یری تب

 لای مان تیس یار وا ہےبرداچ یر یم یه ےہ ایت ارم

 د اہ ٤ےہ باو بصری ولا تیعاط تب حنا یم اچ ےس توقیر یم نیغ شوم تیزر زا «هب سم
 _اکل د ےس مروا! ےہ نزن یک گیر باری

 “ام کب رے ارد اء لو رسد رو اکت سا ینا یب رت ۴
  ۔ںوہاترس لیگ زوم قوم

 تالا

 تہ ملک رض ا یئاظارو ارنصیاسدا ےک لہ هم رم رک یش در
 - وری ایب تا او تسج



٣۱۱ 

 ر

 تا

 لون لک دای کلک تمرد تمد اَمر
 چی یک یکجا ت قد تاخیر دا

 یل ند ات حی عل سین ضلع رب تی زض
 نر تک رک تس یا ںیم تشل هزوس نتن یار رص اک سا روا کے
 ۔ےسو رگ ا ےس باقم سا

 ربات ےس اط ہکے یی تیت ی کہ زم سس ت یاش یاس

 باب کد عدم نہال فل و کں واکس ےک تق ادص یک روا
 ات ہر هد رگ سم ب اہم فای ےس والا یا ےک
 7 ن یاب 4 وورکرایشئال ای رد سس یک ایر وا تقادص ییا کا
 ربا ۔ تب لگن تسار ےس ل ئ3 سیہ ابد سر

 ےک اجايا تسر نل ۶" 0 ی ےن

 ےک یر اعر یر لور ب دا ےک بسوکل فرم ین ےہ ام اروا

 یکم اسکے ہ قز ی بکن مرد ےک ہزار کس سا ےہ انت درک :
 یارک ہا ےس اک اب مرت روت سا يک گرگ ۱

 رھی الامکے نا ہی ہر کار ایل ما حرط یر روا
 و !تبس یر ذس یم م نا یر نزم ات کس اک ین ت الہ ایکو



 آب ۳۱۳

 ۱ سندرم یم تعامل روا نت ج کیک ز یک ا یھکے سکس
 5 .هدر وات ابو یو کد فردا كار افسر فرا اک اروا ین رب

 د یک. ےب اکو تادام تاما بیم اکو جواب ےک ا
 ۱ ر اف شما ےک ساو رخ لپ رد لگ کس ر دا هزوم اک چرا یک

 ےشارک مرز ےک نف عرط یک اس ییا ےہ اچ برکات سیم
 صو ےس یزرآے انہ اچ اش. ےہ لع اکا تتر لایک اب ٹک رر رر 7 و

 ۔ سیف و اکر پ ےس ایکو ہم زن ےہ اپ کال ینا رو ےہ ات ابر ھر اھ وک ۲ ر 8
 سام رکاب ییہردا ںی ےفاج ےک ےک اک الف ےک ر دق ن زبان لےے یل هل
 ہی ایش سورما اککس ا ےس ممد ا ےک اج یف لسی یک دا ےب اتا ایک کش اکت ار
 کی و وک واق یکے کا رح ہوم کے اج نگر شرک قی رسا لم سا .هچ اب
 ۱ ساک ون وات ص اتے اض کتاب وفا ام

 نگ رورو )صاشر دا ماع ےس اکر تالاع ےک رد ںی یکدم لینا سنہ برف

 رج ےب سابل ہد اک ا ارگ ےس سا ےہ اناس ابد رج رن زور ٠ی آر اب ےس رسد
 ےروطو اک ان رد ای ںیم یگ ۷ اڑور ۔ ےب کل اغسارپ توم تار ای د رب

 ۱ - تب ام لکک اپ تسلرقفرم کت ایر وا نزن امہ ہر

 سن تالاع صرضحم بل یر اہ راع نب ارت م سم ںرتمر ل حرط یا
 رد | لر تیثوحی م گلہ م ںیہ ت لعاب جسم تاج ساب یکن ارت صا ارج
 صا ےک ی رب طس یم سیل. ےہ ا اج اہک ضخ ر آی یم الا یک کہ کج
 ی اگ صا ےک ں ومرح حرط ںیترد١ سوم ےت سے تا رپ نفر ص اخس اخ ج وکت الام

 ے ےن ت ام اب کب اناج امکں یش الاد سرت لس ےک نشر مامو تالاح اھ کن نا
 لڑی لب جارج ےس تر رت نزن ات ماع حرط یا با تب اپ نواعم ورم
 شر و ےہاتاز رہاظرکت ررث نال ات ص اض ےنا اس اتت ےس ار ےئل ےک تت ارص
 ×۷ اپ ہں ریک الف ےک تر دفن اتر کس روا ےہ اچ اہک نربک4 نو ات



 ۴۳ى

 نکی سیب ےک یار وا یم یک وہ یب ےسادط یب بس وت نر

 “ایسا ناجا انب وکر چ سات ےئال ںیم للوکب اھا زا 7
 شک ال اب ے باب ہد بان اھکد نوکه ون نیلے ن لت
 1 اک 22 شرم سوا طراد کیا تروا تباترب لگ کار

 تیا ےس ایا ادا حرط سا ےن زر رکت فی سا ۔ےانرک
 راک ےن 2 ہل ہیلع ا یل ممے نر ی دا کلی تیم ڈ
 !یللڈ کای لا نم لا ہک یا ںیم ےہ و یل کاذب ی

 یر انک ان ٹن طوطی دا هدر
 ایر بوم ۲یک اکر سمت حس ن اکا تر ۱

 لزا ںی قاد یا ال اب و روک تر او لا یت کل ی رو ا

 ۔ ےب یو
 لپ ےس بابسا سیم تقی و رکے ہایگایداتب ت اص ںیم سا
 اےس سا ہکے ات اج ایک س سار ارج تلخ کارت

 لزاضا لورم وک اش تش نا رد و نل کت ارم کر شپ
 ۔ ےرہاب ےس تش اط یا نیا یک ی بر اینک لک

 را ب ارج اس ا ےہ حرط سکل مد یکت توادص رز"
 ولر رو یاد 7 اب ی وک اکے ساید ی ل تم cpu ےس

 روا ےدرک رپ ںی اپ ےک س رک ضس فط کا ب



۳۳۴ ۰ 

 تن الماس فا یکن اطلس سم کے کی ت ود کش ا ےس اس

 اگ اچ نادت یکے روعد سا ےس اربکی تاب یر طفوا لوب
 )پود کے رگ پ بط اخ ے ہاشداب ریزد یم تروم ییا
 کرو مل۷ اف ےس نکے رپ پ آر کپ ایام بانا ایا

 یقاز تر کے ای نھ ایل نام اہکاک سکس ہاشدامر گا سی
 وک نکس ےک س سا سو اب رو ےب بان اک سا بوز * ادا

 ۱ ی ییز ابو زس تنصر ب ےس وکو سا الف ےک س ا بتا دَر

 ایان اخ کسا ںی اید دوار بکس حر
 ا اسے بس 2 ےک قبر صن یکے ود س روا لو یگ

 سہ تم ےک سجے ان اکو ےک کل شل ان ا ےئال ںیم اکو

 ید کر اظ ن و اصرک کر ادخ رو۔ سم کارت ہو یاد ہک

 2 یہ بحرل مرد امام درام یک سہ ارو ےک تراز

 ےسامھک ارم ےس ےک نیر ناروا از تون یی کد ےک مر ہیلع

 نیک کا اب ناف هی یر ےس بسرد
 امت ایک او ےئل اھت ارت یک ذکی کب روا ء ابال نیو کپ آ
 ینا ی رکے ےک تق ارم کت ہایى ہت نطلسلا بم ا ےن ها اب یکم بیان یم ےل

 هو مات یف اسکی که اسد که بل کتب روا ید ےک سارا ی د از اطع
 اے ےک وتم ایپ اہک ضرر کد ےراچ سرب لط ت اال ےس سار الراب ےہ

 سوپ سبوس ی فسا یک یر اتر ں انا
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 2ش

 تن ورک ارب ٹیپ م ( ہیلع شا یوم سرکار کے شم
 71 سآ ارز ےک ت الح ارا ۔ےر ٹاک لرش کس ا مس یک عا س

 ۔ ےہ لو تسو بز کت فارص یکس ااا
 ے نیک اه  نلدصمتلی رب نایعرم ےک عد کب ا
 زاد کس آر طی ناف صاف اکانت ںیہ اظ رس رک
 کت لاسرد توز یک ل ورد ین بکس دوز ہلا رک

 اتم ےک هم لات کر درک نت اس ےک اد لال درد دز اد
 انا اپ د ںی حت مری کو پرک وسر ردا ساری وام ےس

 طافرو ار تاب رم روا ےزابازفاہوا شی ہد ۳

 وکس روف تنگی اذ حت ےرکاسلا ہد ل ایم لعل گار و سرو
 ازم روا ےسورکل اڈہ و اوسر وک مان کٹ اک ورک آر وا ےیل

 ےس یاب یر ایعم ی ا اکر وہ بز اکو نراصرو) سابق ےس اند
 ۲ ساب لا ےس یلص ی کت یب امو رر ےل ےک شب اوا

 ین سون ےک لا یر دا بسی کس اہ طاع کی ےس وک ار
 | کس نمی نبردصمیکس ارز ےک تازه ا لان ساک س
 ےاچ رب قلرصتی ران اد بزکے سے یس کا

 ات ای دن ےس رس یکہ اش اب و اھ رم ہد اب روگہ رش روگ
 تم متر سان اب ےگ ےنرک زاس تلف ےک اش داب هدر ای ایک



 رپ

 07 تاک و ہامشداب کے ہہ نحس اک ار شرت ارت
 "هو تریرای بی قاو ےسور دا ےن امنگ سا

 نالعایسر از ا و رجب سر ہک ناتا یر از اہ روا یاو بارک

 یو 2 0907 4
 فش سیہ نیکی د مار ییہ

 ۔ ےب اا العل لت 1 لک کتب نایب

 4 ان کود کت و یرازاب ین اے تو اب عرب ےس وتضع

 گایدرارز تذادسر ایم ےل ےک ی ےن وکر وا وت آس ا ےل ےک

 5 تو دت ےس ای

 77 تر ہی ںیم تلاع ساس را ا سور هر روا ےر تم رب ۳

 رات رب لو از ان ربع .تب یاس ہد

 ہک ںیمن مول یہ رک ساد رکن لک س ا ںیم یر نر 11

 مو تت اص یک یکن تا

 نو ےس ےس اخ ت إ | عو ۶ کت نالپ وربب ور اپعم اکت ارص

 یل اک رای ب طا تیا ےس ںی نا
 تا ںی نب سرا ایل وا یس نیلا

 تو ےک تروم ےن ود بستر ا توب کرم 1

  ےا وک ی ہوے ام یو ٹاک

 اوہ لاش صقم تستی سکے نیر کم سا کس تقیت



 ۳/4 و

Uکے دی سا ترص لصاحاکت یار موی عن  

 ےک سا( شؤ لاب دبل ےک کو ارا ناس ےک الوو تاب.
 بازو وکس ؟ ےس ت یکا رخ یر آور ها تقر وا کٹ نوت .

 ۔ےباتاجوہ ی وز نده وردا ےباماجایدرکالنم ںیم .
 تب اکرام ےک بز گز نار ص یکی ب سر دا سرا ۱

 تب رج وانا کاما
 ن ایع ل یھت تبایکادا طس ا ےس ن آر کی سا

 ۱۳ دول ہن اَن ا نوا ٹک و اک کلا
 یک سا روا تب ےس ں تف رکا وفوکس ار اتاگلں تاب ی وتر 7
 - انک کور ںیہ رک سلب اکی روا تیر ٹا ندر

 سر ارز نی دد ترکی رک لتا لا ل رکی نار ایگ
 ار شیک ولا اهر ہہ نال تک یف کس اوت یر

 میش بیل رس دینی کت از
 ہد ککے نر زی ےک ع نار تیزر هه رها یک
 ہرا لم نر ہی کے ئے ا سے ےک نار و اوم ںیہن نم

 < تبار ما تب ام
 مولع رک ابر نر نه رو ال

 عن نم اکس ا یس ہارڈ ےک بابت نیک
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 e لک ام ہو ہک س سا ےب سیل و تھ

 اس کر ین ترقی ممالک اد لوکس زار ںی ا
 ری -

 ےب رت یتش یک ا لیا ےہ اض حل سیم
 بکر تست کدو سرد ئانار رسا بز نار

 یر ل اندا واز تم 1 05 لو ےک ےک وت ےک سر وا

 ۱ ۔ںیہ معادن ای

 1 ور هو ےس هو زا درسا بتوان اڑ یکن آر ار(

 فام نت رے ان یک سا. ےب داری ۶
 دوایی ت ا ےسیرذگں م لاع سا

 وب ی اپ تب ےس ها رک ںاہج یو جرم ںیم بر یم سا اھت عز
 کرب ونک ق نکن رک اترا انا کد منو بت

 کش نیش اعد کر لنوو نکات ییعاک الر
 هر یر کوک کر ولو

 نیوتن کیر دف را یار ست

 )و ذا نال

 : ( لی لسافر ار

 ىس ساتىرا وا ےرت 2 هر تا ےس مارا ا ا 77 كا

 دی سود زر ردا کرک لر هک ارام 0

 بصری دہ رگ ےہہک ور دا دی هریک کے کک
 ۲ تب کار و + جرات ےک ید ال درس تاز ایا



 ۳۹ رر وا
 ےاایگ ورد 1 یم (دوشز ټایمز 00 1 ا

 اہ یل اثم هست هم ںیم تطالبو تحادعف اوہ دارت ی رم ب یکہا

 و ےل لش یکن آرٹ سا تیا کئ ای ترم کا
 سار کیم ذات ارم یک اقم ےک س ںیم یکے ب ینا انت ١"
 ےک ارو | ےک رک کد ےک نار سوپ ےئال ےک ناس ایم
 _ 080-029 اکم السر ےل ےک شو ےک مم تہ ا کا ںیم مت

 ےہ ایان لیل ںی لب اتم سا برا اپ( اڈاپسرر `

 هوای زرد ا ےک ناب سلب ل ا روا سرا کی و تاب
 یا لیل دا نہ نیک رکن تو ےئوہ سما کد نشو 7
 و AE اک یرقر ۰ ےگ ٹکر وا رم

 مزبور کنیم یلسنر کنون
 دجرم طی حس روس ہرت ےڑ اس ےک باک ۳

 ` جسے سرا حب ریا یھب آسام ےک سا فلا نا اف روا ےس
 لج ی درب روا هد ید اب ام ےب سروس ہرن سرا
 اہ شالبو تحاصخر کس سد اک س ا سی ےس اج ےک ماما ےک ناز
 . اد( غم یر زاد کرک اقم هل ای یار ی یک ہے رت ےک لم
 انا ا تط ی شے تاب سن رج تالف ل د سرچ تک ےہ ت ان لود ےک ر ا هل
 کک رو اک نک ےک نل اا درصد ناک ت س نشہ بسر بلاگ راہ روا ےب

 ۳ ںی ید



۳۳۰ ۱ 

 هک سر ته نک اے ں اسا ی ونو بانک 20 وو

 اب. الا ی رکا جگر ےب لاصار ےک لغد ٹاس کن اب ز لبا بج
 ۴ اک وش ی ناز لیا جے رر ایا اک مان تیت ا یکن ات ضخ
 رے ي عسل رکی کرا نرٹوہ لب ں ا /بسانکر نزو اک 1

 تہہ كاللا ےہ لاح بان ار ےک ی شب 1 اہ ےگ اوس طلم

 ٠ یک مرد بناب زار ع کن اچ: ی ل بات ساون نک کن
 ا لیل و غیب لل انکروا ایا ر عم ی ا کد

 یکہ کباب اب ٹاص نا اگاکس ارو ما ےک زم ن رت ۲٢ر

 . ناضا تی نار شا بیام اچ ےہ ںیم اوہ بابک غرا انا
 ۱ شابک لوخا رب ترتب اس ےک بالقنا گر هو ارم اب اج اک
 ها اد نصرت نی ےگ دم ےئاج ےک ی رک یکی ور ندا ات سوم

 ذات نر یه ید س سم رک غ اسد را مي
 و حرم یکی با نارق رها یلرشاعم نار (ی ایس ښا “قاغا

 لاا مع کب شان ترتر د ا ۔ںہ ل 2 ابر ںی لر

 ۔ںرض در ےک ی 72-77

 نکا رب کن جد رد نم نر عز
 ےہ سوری ۔ یکن داصروا بکر خ کل ےس بن اار و اات

 س الگ ا کہو اسلا بینا لام یشاد ال کی رما سا

 1 عن مدد ںیم کم کس رافد مور اخ
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 لاک 1 7 1 ۳ کک( یراصن سیسسر یس شبا مت ترک
 یا اس یلدا درع سل چو وہں ال اد لیہ کم

 نر ن١م ر2 نیسم یک یر عطا
7 

 0۳۳ (۔ےگرہ فرد ھت اس ےک نما ٹن اراتناس گر ماچ مر

 7 72س ۱ ۲ یک تر ثم سی

 الا هر یی ویو کما رک
 7 ب f عسل وا ںی نم و ےک تہ رعو ےہ ن|ی اششرر

 لار کا ائر وا اوہ ا رول خوب اگے رک یخ انا ںیم نیک ا -2

 ہول ا١٤پروا ؛ایشلا کال امن ےس بوطروا سا بز ےس ل مم

 ےہ شا ویل اعادہ یکن ہو یک سرے ںو لسی اند مات رخ
 ضم یک سکو ترلس یک مر یکدرو ںیم مد رحم سا دو 72

 ۔یں زا لس یف
 لت سرر قاد تراث لب ہیک 0ا نور حا ریس
 ےل یب بره شے کاتر رک لا او عش ا یت کی دید
 1 بسا رو نایوا ۷ ( سام ےک سی روا ےہ اہک ل زا آر

 کب ساب پاح رو روا۔ںیکس ہرن ٹو فح ےس لو اوری

 و نزع ےک ں اسب دم ایمن رر نم نا ےیرزفا کس
 روا ی 2 یر یک ں طب ےک سس نیل تامل ژزود لا



 7 2و ۳۳۳

 - ںؤلاںوھکلہ گیم: رب لوس ےب باک اب
 اس ےن ۔ےال دم ھم ریا ںیم لوس

 ٠ ےس ناروا ےک نایب ت الام ےکں ومرت تشک ریز ن آر (مر
 : _ ںوبات عطس ا ل باس سا د تالاع ےک نج ایک ہت اعتاد نآ

 اک ارق جیو فن بر کد رکا ںیہ کات بت لو درو ےھت اوم یم
 نی امر مرت 1 ناروا رش لم 71 و لگی وردا

 : ؛ تالاع ےک وو داع مرت لس یت ق اوا یب ےس یر

 قلا نس یز
 رز مقطوع 0
 ناب ایگ طی دا تمایت ک٦ ساپ

 را لرقوالیٹہدایز ےس پس ںیم تاک سطر
 لقب کیک ک یار وا تعاس فیل دز کاپ هد یکپ آ

 ارج یدیند پاس راک دمو راپ تا سکا اتے هر
 اس گاو لبا ےس نویرص سیر بلک اس کبد مات
 ےک توارع کن وذ روا تشل ام کسب ام کردا ۔ ےہ اکہ سول

 م۴ درز کت ود یکم السارو اے و 7 ساروا

 آں ین سام اس آب سه :ےس یر آر فن ںی وک وک ساید

 نم ارد ارتش گل یت کس ہک ترس دز رک ؟ ای کروا
 کت ) تبر سس کتیا( ےہ یگ

 تہ



rrr 3۱  

 رگ باب بگی لاری رو
 وو مشک ےس لس یس ۔ںہ ےک نا انزاتم بل ام ےک ن ا تاز

 تت٦
 تسرط ویو بما لوہا لپ دان بیال تے توپ
 روا تاز یر شک شوال بہت قوما تورم امد

 وت /نواص سے رد ےنپاروا راکت ےک ےک نک
 ها بر تار ےن و اس 7 02 رو ا 5

 ها ےس کرابم رسک ترطیک اجر وا کت ابا سیف وارع

 روا بابک بغل میت ایوب گرد تقد یس کر
 سس سرک کد نی مر رفت اب یرسود اسود

 می در تب وواجا تم یار یوی ا یو
 یک سینک راس سیم یر عکس ٘ ےس لو رب نل کاپ
 تن شر چت لو ارد  ہضز ید لصف اں حس ےب یر
 مان ےک امارس ںی ابال کہتا یخ و بی ا ےن یر ےہ یک ںیم
 یب ےن جن ار روس سم کے ان اج ار تب دعا ےس
 ۔ ےس یو اتد ا م0

 و جد یا

 ۱ بات
 ۰ا یک ق داک اش کر صع ںیہ کارکن تی کن ا یا تح

 ۷ ےہ رش برف ےسس ساروا ےتاس ماچ مان طب کیاکہ که

٦ 



rf 

 ا ںیم نترہ ےک پ ہال نر اکو ضو کا اف ےب آہ اف خرم وم یاب
 ریلی بس گر عکس سار نا تربت لای ۱

 ان سرس نیر سل تر یا لاوس بلک اب ےس
 ریش ےس ےل رو ایکر کی رد ےس ناپ سا ےن وت ید "

 شرع ہبہ وہں نکی لا ترحاز ید ار گارد سا
 ریپ ےس تہ اور ےن ی سرر قلا لے تگ ے سو انس

 رم یر )سم لان یکی ییہ راج تفت, اور مس نرد شاد عترت
 کلاه

 رر نیا رک س خاب تم سی مت اد باک یا
 > ایک ےئوہ یک کال بک ارد راج ترس یمد
 لاب عی تے ول کس اہک س ےس دیکر یب یک
9 

 او وس نبا ترضح ٹو ا اقا سیف
 یاروا ب ےس ہا ےس ایر اس تراش تع علاقو نر
 دا سر یم ےس کئ ريفو کردی اوو رعت ےک
 ٦ ۔ سی ورد ے تابار ١کہ باع رقلا لیہ

 ماتر
 * لاو یو نج لا تضحبترم یاں سر دو تر

٦ 



۳۵ 
 رپ بدم نا ترطعرک نیل اید ر ۔ےکر یا
 رکن اید تل حامد روا یک ٹتوکد یک س 21 1 پاس پ ےس

 یر اب اس ابی ذلدکں یم ےس از ہل ترص ايداع پ ںویٹدر یف
 ۱ ےک ا وکر آے نا رسو سار ےک 9

 هد ایم قت ںیم ترش هد از اپ ترضح لوسا
 ضرب. مزدا کتک ماچ تر طح تس اکر رپ بکس تل یم کپی سی رد
 ان هوروا ۔ یک ۲ں ین یکی کس لودر کوبا یم ڈا یک شوک
 ۱ و
 ےک سم بت م کار کس مو املا بالا تضح حط یس ٥

Eاتو ان ایک یکت رعد یک سرر لاروا ملیر ایل  

 کنان تسو سا هل ہیلع ضا یل صفر ابر فکر بود
 مطب شرکت عاج یی کہ ایر ک۔ ید تر ثاترروا او
 وبا اھت ایگ کر ایسے ےک نزا ترور س ےن اکیا ایک

 رر یس گی ید یت
 سا کدام تای زوج ں اف دلو رطیسا

 ۱ ےب ایک اوررگلل مس یکیرل |ل تور وتو ۰
 ۱ 3 شرر ۱ ہا ٠

 میک نی یارب رک کک ان نب دات تفح ددعا دغ
 هی اوقلا حک و حاحص 0



 یو اه ۷

 ار تک کس اکو اکا ئے کرابم سذ سما
 ۱ ےس ےل نور یر دی م س اےس تت سا ں مے ا هداف ترطح
 ما ۔یئگوہ ہدایز

 رسا درک یر اصن ہد اتوا سم یم د ءدزغ طا
 - نال راہ ن ید بام کرک اص نذر والا ارز ےک رک
 ۔ یکم چت قد یزد مد ےس

 ر یک بوش ںیم ضر ںی یک تع ترا

 ںیم تاص تویی تضح۔اہد اگل نہ د پاس ای
 ٣ ر ےب یک اف ےک ھل وتس ےک ٹو

 شہ ںیہن مر وکرم ںیم یب د اعا عم ت مانا وب میا

 ۔ رک اکے سو باي انش ےک ضر تسرر روا r تس
 ا

 ےہ خپ آد اک ت کیاکہ رب
 دانا ےک ب ؟ب حس یم سب ےک ےس وم تشکر کس ستم

 برد ےک حا اج نم کی کیر اب کز سر ات سک1 باط ےک
 ۲ ۱ بلخ یبا ۔ےئگ 7 ےک ممه ےس تن س 2

 7 ۔اگ نیت رو ایکو ر و | تری كسب اینک یارب

 مالا ئجر  حاح تل نس
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 ایک بف طس یاری ےس ارو رر اے ےس لس ر
 لومار ذکر کرابم تسو دیگه قم ارم سر د | هست ترنم ١

 دیا۔ںیدرکن شر بیر گرمسار رکی اھم پد ۱ ٤

 کاٹ انزکال پر کک کے س ا یارک ہو کا تاتو ر ےس سایبری
 ۱ میگو مر ےس سود ۱

 ساکت مادر فر ایڈ ی ڑ تسپ ک1ی کم اہ یک ادر سما

 سس ےک ش موسس تزول کے بہا یل
 مگس لیضت یک یس ا۔ںمر کم سیف داعا وج پل:

 نامی عمر اراک ال گی خروال قو پ آے نادم ےب ںیم
 ۔ےہ نیو راع سام ےس ےک نالا ے ابو یکس مانا انب

 لر ںی یھت راجو ما ات بس مل سرم 5

 7 لح ہوم ےس ا ۔ ےہ اتش طس او طفت یر وا تباربلف اکا

 لد ۷1 ںی یکہ سم برق باہم بک
 مالک اکا ؛ی باد ی زار واہ هو مچ ات بہ سیم زس
 ت7 ت ۳ هه

 نیت بسی هجا تازه سیم نیر
 ۔ےہ ہزوسںلوقعل مار ربط تایم کپ آر دا سدا اذ 7
 لے بم لإ یکے سا ت )و ےس سہہ والد ےک سا و

 ایر اجل ںیہ سوپ تر رک لک ر اینا ہری راب سان ےک ارم ین



۳۳۸ 
 لک در اب اع بد اعط تا لو یل اب یک

 ٹالاوس

 ۔ و نایب ل الدرق ےن دہ وے ےس نآرت (۱)

 وری زات خاد کت نس نچلے تا جک لا ےب ۳

 ںیہ یک سا همان ر (۳د

 و بد ی موز هک سل نر 7 مر

 ۽ ےہ نز ایکں برک د از (۵)



 سو
2 

 ج ۱ ر ۹

 ۱ بل[ حل می
 ور حت ناص لس رلا کز 2 ےہ در ے07 4 4 ۳
 ے ننبرکل جانا ےس م کد تلی لر بس

 در رو ست ارم
 ra ۷ ۳4 مت صر مو طب یہ 4 یی کے ےک 2

 رایج ال کت لن لا بلا کم لوس رهن

 "ن زنا کل کا تلر اک وب تا اک
 را صفا لوس کے سام ادر ےس زکر یا یضر هر الا رمح

 ۸لولوسرروا « و طه س ےس اوت ےس اد کچ کا اد اسرار لع <

 از اطع گلا ماجد ار. اطع تابش یم ارد نس
 اٹ صاع یل باقم ےک ونوس ی اھم ای ےن یر یم ردا ر

 ر می - ایکل الحوک ت یل ام ےک ( ےک تار یب یم رے

 لر کر مات (۵) یدرزق گرو ارس لس
 0 سرد ایا

 72 عد لتاضن هو ین لعل لک ںی ٹر ۱

 روضخ کے بسام ے سا. اناج ایک اغ ںیم تابع لپ ۳ آ
 ٥ ےئاچ ای درک ایپ زکات اصر خوا لاذ نر ماس ےک



۳۳ 

 ور اخ ینو الف کمی تیپ نم ی۷ رام یو ی صد لو مار انا
 سر وی وا رے

رک تاو ےہ ییز داغر ٹر ہہ رشا ےل
 ریل یا

 سا اطر اج ےس
 تک سرش بیا تب ہد یک ارد تر عار

 زرتشت اب سا یک در اهواز حس ی در

 ےہایکادا ںیم نی الت مس سرکار
 ترو

+ o 

 روا ےہ یردط انکی نام : ولس« لک دن ع تنویر ٹ لیلا بلط

 ےہ رر رہے ۹اف
 ٍ یک ای لمس ارد کک نال ام

 لوک فید او تسرد 4 نیش

 یس لک مختل لعل ابلاطن ا

 لاق ناتیکلا یح

 ہلیلقعلاونمؤلا لیلخلعاا
 ۔ ےب تیغ کس ال رد هلتبتلحلاو

 نوتس یدو ےہ تاجک م الد م | "یاد اجر السا تایم
 سابع نان عنہا اوو نر اد بش »شا یک ہر ل

 ج
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 ا اروم ےس سا لک یار برت یک لورو 71 تاینصوتں اج

 شو بب کپ و
 > یا رش اعم ایٹم: یت الا ؛یش نیئاقع ناوجےأاب اب درکل ف یب



 ہت ۳٣۳٣

 منی اد لب لطرق | )نیل اپ ول ور عتاااطا

 کا زکر اک تھم تے
 )اس ا ت زید ار چ کد هع < لشر ہہ لید نینل)

 رک ںی دشکک وم یک | ٹیپ میڈم ادا ترک تلک
 ۔ ےب ناک مهد ساب کس هد تاج حاوبفأ هنر
 ای یم یک کر بلای هکلعتمو لاتین مس

 هند ام راز ناطبش قم تی | نالیینلادع نشا احارسیقن

 . ےس یر او هک لداعتعل نم

 یورماپ
 ٹال درب یس ا او او ت9 7

 لول اتاط و تک ہلا ںرترطتأطلعل ا نما دن

 ۔ ےک رپ لوط یہ تاتو ںیم تر 7
 ور یو ر ٢ ایم رد | ہوکر اکت میز ` هاوراقو اودس

 ہا لو رکو «تلض اک | بشار لابصل| ی نسل ا آ

 ںایہ جات رب ی هد دام | ہرا نم حداق کاو

 ۱ ۔ ےس ہ رص هل قونل | نمارح
 دوش ہہ شر ت

 ۱ ا کن هک تگ رس لان یز رت هک عد یر وس نویس
OASهک ء ہہر ہ لر عی راب ئام یم ےک شار رک ل  

 ۴ ساکن یا نکو اررپا
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 رن شی در دام تاجا | نب تست دارت

 لو ۱
 ای ا شیلا تصر لا
 ام کرک یں | سذ هب یل لب جت
 جج ایا قید بر هک نامان مترا واع
 یت ےک کاک شفا نایین

  202مر کر 72 ادا شہ

 ام اک تر چکر ای قد ےک ے ترة دن اک ك ز فل عار 0

 رو تارا
 ےرہروا ںی ں اتاری êl) ےک تما نند لت ناما نمت ۳1

Aمیم نیدرشل  
 بيت ننام ب لک ف رحاذإ تلث ؾفانم تیا
 انارو رت اط ےرود طنز ا۲د او؛یلخالیراداو

 . ےہ ںی ےس ںی ناف هئلانمںیلط شم
 صفا و ں لا هاتن مارا سلايل ا

 ۔ےبی ان یکن ایادہع نج | هلل نایین ہں یل انس
 7 دتا رله یر رادا حل لظ ىلا لطم
 هل« شات ب ابی کھا ےل
 ره 2 لر نایاب ھخ سس مو
 ۳۲ هر لا نخ حس اص هل هل ءںاہنکزاررا اهل بروس مر(



 مسل

 عاصا
 : ےن ہی المج برم هل قلص تر عم لک

 رص سر چو ںیم د انگل | نکو ناک اب لص اولا سی
 باق ےک یر عل ےک ی کد | تعطقاذا ین لال اولا
 ۔ ےبالا طر کی تر لد ہد رک گر هک ابلصو حر
 ےل کے اد ےک کرک |. هتل عاتک تر عم ابر ما
 سن ا ےناج سنٹر نج | اند لاک کر جک یخ
 EO r ھے
 یر ابر العب ڈ اس ے ںرلاد غیا | رکیرنیریکءابابوربت
 ۔ یکے رکی الدا سام هه کری اما

 ترور تم"
 ےن ر رر کد رتاج سادس | مف بدنیا تیر
 رر انت ابا کلسیم | نیا لاۋ تب شیو يلان ی
 .تب سی باس ےک بے ا شی ءا سيب ہیف تیب
 لزوم اپ | تھا ھا مت وما
 ۔اگرک رب اعر مر رپ نیز | هع دا نکنی
 م ںر رواج ل ابا کت نار ےہ یم ہا فان نا هم الرسرای ارات

 لز دحر تام نیز رم نگار تار نئی هط رن وک کر انب بنا هل
 ۷ض اعلان رع نیر شار رع عی ر هک ۰کہ یا نشیحام نہا کم ہر نبط سوا



7 ۱ 
 ودار توزر با ےک | ہک کن لاتن؟ربس
 وب باد را مر ای هل ؟رح)

 ۔ ورت رابع کرم لات | نیتدرطااد دوعر ایل وبحطا
 رش کن ےک کی ریق ولطم هل ناعل لو

 رو گاه پف ۶ | اراغص محرر ل نمانم سل
 ۔ <ب رخ ےہ ےسراپ ہد سد انب کرٹو اد

 ۱ باد
 سل د ےب کی اھب ناملس نا ج مین ازم رع نع تیر لسم نما
 تمارق وے لال سا اس اک | فی نانا لتا تح ناک
 اکے ان دے هک لیلا خان
 گرا ناز صید الس منا سلم نوملسطڑ دس نیلا
 - یر طرذح السرو هش کلیو
 1 این اصقن ذرات راسق هلسرارض اکو ر رص اک

 ےس ےس تارطخ ےک ں ج ںی نک ہد | راج ناک ی نا نہ بک
 لود علوم ا یس هک تک ارب
 ر صار ںیم ام ےس جر ےہ 79ص 020

 ی اع ن رت رب عزت نر یا نکنیم یل انھی اب تیل
 هک ید رسا شنا سطر هل رگ نر ناک معا اک « ار ررلا

 ۱ نر نیل نہا هش منا نت



۳ 
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۳٣۳۵ 

 یر و لرع
 لس نو سورا ےس راد یز ص کپ ی اک

 اب ایکل اوس لس داز:قلض“ر هر تیع)

 تستی رد نیت اس 0 رایتل هل ا))سان حل

 روا نی لشو دا رل و ام اما یر یر شل داع مامااتلےهخانداد

 ان 1 ما ایل تستر 1 ۳ )عجل اد ہللاذاءمانلا

 ہا ا دو وسعر تابلو تم کر هل شفمراشتسلا"
 ها 7 7 لیزر عاری سنا 9 نام الا لتعل ھر ۲

 ین اا نار وخوا یوتاب ننس امو س اذل اڑ! دوومل] ه7

 یک دون ف ردات ل س ی را اک | دج کا خاآمر یار لسم
 تل بی لوک, نبش کابتلررپ | نادار ٣١ ذان ةہوتمنع
 7 ےس ارو طی بر ےس ٹوٹ ہلصام لا تاک کلخ لبد

 تب رد اب برا ای اردو هلک بس
 و سو 71

 . ےہ یا لنت اترف شمارفل رل تاباظزاظا

 ےارنەد ا سرد | فان مولا اهر
 اردا هی کا یاب ۓاکناومتحیلاش لالا

 رسا شیر ع نب: اکح لک هست سز مع ںی شابک ںی ل
 ء طر نب نکنیم یش لم



r 
 اکو ر نہر ےس ناکا هل فحنحاذ

 ری تاز یر رہ ےس کے 7 فر ےل (طنا نا

 ےہ اتاپ ن اصتت هل مسض الی
 ذکر ناب لار ہنیعیل د اظ یش هرم
 ۔ ںیہن ناتو ےرک | هتک ام چ شرق اظ ہن

 تارامواتموتا
 "2 یک حد یمریک
 ابی اتر ا لل بعلم دک بع

 ای 22 یے لیک £o سم

 ست0. 00ت تارن نال تحلف لا لایعنلشم

 کت اس ےک کے کار تے کیلا یع للا نسحب نما لا

 كدا دانان نوم>او مد اوہ ماکس ا
 ۱ 7 یر هل بار

 یر نیکی د نیک یز | هکادا ںنفاتمذ ید زوم
 - تاتو ھا ضپ 7 هک تینا یلع ا لب
 لال کی زط حل ةر لا نج نایالا بش جلب تن عزای الا بش حال

 آر لا نی زم رت جن ذس نل نع نایب لو بع شم« ضر نع ںی کک

 ×۷ طرح نیا نعیم هش هع



 سس

 ںی اردا درک خان وری ست اوضانت الو اوسسحت کو 1

 رب ادرار ا یر شلو ارح | اوضغ اتا او سام

 هان 7 هتس هش یاز رکو اقا

 ہور ناب یاب آت هل ات اوخ)
 ی ن العا

 متد کرارا ےب رار لت اب نه هک ارم ناکناو حلا لق "

 .ے نکی لطحن حب حام هت اک اقم قا بحاصن نا نا

 غا ےک لا ارا را نرل ض ۱ قحتلک دا ا مطع[ نمنآ

 - تبسانیافاکت إن هشاجنآطلسلنع <
 5 ٹر را ئ دوا ےس ارس سںنمرم ریغعۃلخ لکم دع نما ملطب

 ۔ےہ ناکا کت فی یک هغ بنکتاودن ایج ا
 ۱ طاب e سس

 ای لاتو چدر وخ كام ىلإ كرام عد
 ورک وک ا هک لر

 شین ہا یس شناس منیر اذ سانت نامزحلا

 مهره ساسی. هک ہعیطت ۰

 00 7 هح رالی
 یش عین هک بو یبا نم نیت کس هل ٢ة لا نکنی ہل

 یر 0 ۱ ۲ :
 جت اکا بیش یش ك ےک زام یر نیر هغ



 جو ٹک

 ےک ۔ے لئ کج ۱ هل تع نخ برگ
 و کن شو روا تور لت سرد یاس وه لریبح با
 نشر زور يک دا سیسکیھڑ نل ثگضیخ جاوا تعیغد نیک

 8 سی ایکو ا ےس ان ت سود وردا هک مای بکر تا

 هد کم کتک مت مس اذاو مر قح لب یم ق ی
 ۔ے ایک یی ٹرت ںی ایک بیا هک میشنالخ انکا
 7 گن رد مزار اس کس ار نیم او اولا تس حملا

 ٠گ ےک اد ار یک ریما ہد لوک ص ود ارد
 ۱ نالفمر کم

 -نوپاگیش کلنگ. خندان
 تورم ست سل رب كنان سلا نیرقو كايا
 ۱ بدو کرب یک مدآ 7. هل نیرع
 ۰ ۔ہہ عاٰسل ایر ءا هغ نایک نم رایی
 - لر اضکسوهغاد | نب هه طرح سازلار

 ۷٦ج ہج

۰ 

 تیکت بان ۰ كا دزت فرم 4 2 یر 2 سرا وس
 ا ل. ےس سج انا ماظ احسن

 لای ل امنا ف: هع هک رم لا ناک ر لاج س کرت الم
 شو اره کر نک لاح رک لس × ۃرذ لیا نع لامنارنک کا خا نھ نا هت
 رسن انکا هل ا



__ ۳۳۹ 

 رل یم ں 22 ہک رووا مالسا نسحیم 7

 ۔ےڑنک کرت کن اب ین .٠ ہلہیعسالام

 مرتب اچ جت ےب مشروب “تا ام نصاف یتش اور

 ا ادرک یی بم وع هک و | صل !لنعریصلااما

 دات کت لب تصا لت

 eT a نیرلاازه

 ولی ور داپبروادرگ ه* اوراق “

 ۱ - تب اکیا نیر هل ربع نیل )

 1 ا اود سیو «نیید . هغ لماما ناثلا
 بر

 وس زئ اڑ ضا با زی قام

 ماهر رو .اگن آڑاکرد 7 لوگو رابوس تب هنر اک ںدد لازم لد ںیم

 تان ب قل بحاص اکے مان اک تفس ییا بر

 یورو تو لاتر ت اینءی رن و ت ابو« تمد

 تے ہو لْممر کوی راس ےس تاد س ا کس ےس س ےرہر روا ۰

 نا 2 نع نک دک زرو س ن بد نع ی د انب هر یا نخ یک زرت تل

 هک, یر ال مت ناک نل . هش ,«ینق شارب ن ناس



r ۱ 

 0+" ے اوراق کاب نانو رم اکسس بس

 حت یش سم ہت ايمو اشر ار
 ۔ ےہ اپ کف اس کہ ام یا اک ب قر یٹاڈ ےہ
 ۱ ترنم

 لر جک وه ها ل هنر ون ملل مع یک

 ۲ ارد شم سرش در ےس توسل رپ فر رج ایگ

 1 . از هاتماس با هاتماس ہیلع یم ری

 لات زن مم د از ےس یہ یک تب هل دانیم مات لل

 ̂ آے تر انلاہتفنان نگ انفحض أر

 ۔ ایدرکک اپ کس ا ےس سد اےک میگو

 ٹک ایا کے ںیم ٹاپ ادم وو لھتلروا

 تیلوت کس ا یہ یش 1
 اک ا ہہ ۔ےہ یت وہ دان" یکی ما یھب ے ۃار وت. شی اہ یک سالع یک
 تین هاب سر اس ےک تت سل

 ت1 هه اث نم ین هد لضف كۆر ا وراق لاب
 ٦ نی ت

 مر بو
 2ے ےس ںی شا

ب لصبح قمم
۹ ءال روس ] ط

 ی و 
7 

7 
 شہ رر رک 75

 ِ اکن یڑ کو هو ارا

 ۷ لإ رتل ا جم ےل



 ۴٣۳ك یے

 کاکو عم ےن محل اطم ےک ر بتیکروا فہد ۱ 7

 4 یک ورک کے کن یکن روا ناقل اتا

 وو الم ےک ںوہ گیم ےک اچار د ا ی سیم ں دام تر ایع زا

 ایڈ سس اعردرس یب ۔ یک ت سران ات دابعوکن اع

 ناوم تز اے اک رر ادص کے یہ توست کک

 تمم روا. سگ سش اما 7 از ارب ضح سیم ےک نیم زہدرک

 ۔ ےہ یھ یش ا کت رام یا تسريم ےئل ےک وم
 نیمار اس ات اگه 1 رپ ن یک دف ےس سا نا اچ

 تالار سا دی تا تع ازان تادا .

 e ءاروارگے دب ترص لس اک ت کوت ےہ امہ لع

 تر کز انی سید الع ےک ںوہ اکر بع ےل ےک لرم ایکن اروا

 لس شک ومس رال اسلا

 نیر لا و ارزان یرگجا ام شپ روا سیم حد رس کی کیک یر

 حا اضن ےک سا روا لالا ااا رہے تیداعا مک یا

 ۔ ےس رد رع تردد رب لیت یک رد ID ےساہل

e 
 ù fre باس

 بلیت هک و مان کپ آرت دا

 ںیہ تار[ صب لیتے تشکر مز ہیلع لا یلص ان ال ان



rrاج و  

 را یگ یب دن ارو رخ ںیم درک رانا

 3 یر تبسم هوس روی کا 7
 1 2 فو بر ادا ۱

 كن تیا یم ار ر وا نیک فک امکاد م رے

 ا ارد سرخ دک اس ےک ازد تیا 7

 2 ردا تلاسرو » تاں جاو ل و رویای بیس سا روز

 ۴ او داو کک بوج ےس لارو کاب زس قرش تیپ هدر

 : | ر ووپ ےس ماع یی ےک تو بات ساروا. ےب یاش روا ی داع ۱

 ٠ ۔ںیبابطف نابکم ا اوفو ا ےک

 : دو ا تے ۱
 کسب د تا ےن ید جم مع امد یقین دق دوا ید ۱

 طی رب کی بتا 1 اکا اب ےس شوک روو رک ور
 2 جام کت مج اچ تک ذمے ںیم ہر

 فمات وا ں وف تاسما هند لام بص ےہ تلاسرو توش

 لومو ماش سونو درر رد یر تام ام ونگ

 اد بو ترظام جلو واتر ناضد اک سا سیلرز ےک

 یکم کارش رس بیدار

 ۳ رس دام کلم ےل یف یوم بت رود ودع ییا یک

 72 |ضو مات ےک سکا ۳ رے ل روز بزہےس نشی رلاژ



 س۴۳
 یاوارص یک اروا مر زاد آی کرم کروا ےک لم ےس

 لری ما تربت باز لگد ی کج

 ام ان ات قو بس فاکس ا ےس ماسر قم کس تلخ نم +"

 و دا امر سو یاع تشل دد
 کک اک نیلا اخو ہللالوسر یگوروا

 ےہ ہرا

 لرز ايک لوک نک کاک نیک اکے
 دوی بر 7 تے وت ِ

 نایت شل 2م ارس نما

 ناجا ن ارز تدا کن نل سر

 ےھڑاس یس زیر سو یاس تحاضوو ءتحارعارک“فہداع 1

 ہوا مے ہیلع قفس ستم لمس لو راد ےہ سیر سورت

 ان سل اچ ترک ای وله ضش نا

 نوا ستون نامے وعلا سم هر کو 7
 وم هر تالف لرص, ی داس نا ہت ہن ےر وہ 7

 کا اک عوام وہم بیع غ وز ا یاست لک

 هاو بیر اخو تلد ایا
 ال [ ےن ترب ایت تربت بلی ی نام سا ےس یمن

 ل مو دہ

 نے زہ مت "ء8271 اتا لر رقبا



 9 تنا ینؤوسا ۽ ایما امر ےل نپل رد ۔ایدرکت وب ورق

 ب ا نری 2ک ت 24 ترم ن اب ابعرب ےئ چے لع ید والاب

 ۱ درک درت ی ها یکہ طاب تان
 توری سک خار ۳7 ار افتتاح ۱

 ما یر اص یز ۲ےک چر تیا ںی!ےےکم ا ی کروا

 بابا ےس تبسیسا یک ا نعم ےہ غل ا ما روا سی ت
 8 کات بلطم بلطہہاہمرو | اص اک ت ہ ٣ے یارقع |ےںؤہںؤد رررا

 تک لعاو رب کس وو و تا توا

 ۱ ۔ںیتالاے ٤

 ٣ رودرا | ساو سر ٹک تن پکارا کا بول تم ہلکی

 نشا اشر کت ون کپ IA کراسی

 00 تالار ےل ےک تو یکم اب

 ایکس ہی ہت اک ارت ےہ E کرک
 گڑ ات سه اد کیپ سلف سم رم ےک

 مالا ےہ مدرک ےن ےک شوم ارش لاد هر نار یے

 4 01, ساب ات رک ر

 رہ ےک آ٢ بار ے ےب ےل لورم لب ہے ال

 تر نب اب( ناز ساب رد تند یسک شل ما
 ۱ ۔ نصیر
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 0 ترم تعداد ےک ٹوک مادر ت 3
E 8ناب اے مالتا  

 ت ت اکر ےس ی دا طریق کیت س ار

 ر ازم ین وا هی ت دا ا نم مع نا ایک ی یی
 ایر

 شا اش ایاز ےک ےک رکا اپ طط ےس ٹر ےہ ںی یو

 عز یب یال دن ایس وم نم نور امر ی ٭
 مِن 2ب 1 او یر ہک اط ےہ ایلا 2 ست ہوا

 ی ہیر بہا تعا نی رب رر ےہ ر ادرک
 ۔ایام كس کلا ضا را يک م ترک تاور منع

 و" یم صخلنکر ابن او/لنمو لثم
 ترمیم اداوم ایگ انب ہدع تاج عضومہنم دت مر ان نسا

 نیر یکم ی اقع یت ما یا ان ھتیلاظنل)ہب فاطن تنبل
 یار ار روببڈ کس كلش وم ناي نصر

 ٹن رل لہ ےہ با لنک  تدلسانا تتکفرتز ہللا
 انلاب کر رکن زرد سر اف ٹینا رخ یک هتنللا ائ اف ةننللإ حضوم

 یاں سرا ںوہ تل یز حاد یں - نينا ماخان و

 ˆ ںوہاب

 لو یاب هک« یار طه “اھ یر هلم



  rپر ×× ۱

 ۔ا از داشراجت ییا اروا

 ین سال ےل سوس لمس اوہ تاک

 یارو داپ لاقت اک( یل بح یر یم هقلحی س تلخ منکر ابن

 ۔ الہی یر دایک کک ا  د٥؛یدب ینا ناو ښ
 ۔- (گیہدینبے ملوا یہی ءافلخ نوکیس

 ااکذ ت ےن رت اد روا تاصسب یر اما
 هراس انا قا یت انکی درک

 یری اے ثر م ی ما زن ؟ ایک مک اروا ۱

 اف کی فمر بازکی کب ا ی درع تاور وا تاسی لا یر نیک
 ۔انلس سس نمی لپ

 لہا١ تراکت ابر وج دبا ےک ترانا ۱ص

 بلب مل یاد رک ہل ےک سار دا ےہ ات اد اپ ےس تیشہ

 (تہاز انا تم ۔ یس سم
 اک ترن رت لوت سایر فیبر نسترن ی

 ۔ ںیہ ےک ض تتص ےک ںیہ ےہ ذا سنت ےہ ات اور لع یب
  1ون لٹر ہلعر نام ترنم تست

 لا ےس س نصح لا ےساہ س ن تب دا سپیس ماتتا »

 ل ماکت سرس “ت تر نم تیم حالطع ےس یس
 ۷ںیم ےہ ٹویگدبس حس 7
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 . کیدا تل کی اکا دوام انی اط ہڈرب بحاص تلوه
 ےاوکس ایل رز ےک ید لا حک سا .تیازرپ بس بل

  7۔ےہاتہ ارل ست ماگ ٦
 هکر رک بل بک کس خیس نوین مافی

 یر ابی طی آا م اکا روا ہوا نصت ئار ےک ت صو سا

 اهرم ارپ س 1

 قلاب کت حاضو یکی نم یرشروا یف سا ےک تربت ںیم
 , ۔ےہترژود ا اوہ الھکیزا)طت زط ون ی زور دا

 یم :اےہل کب: ہر ےرام ی کیا تم کت دون `
 لم دت عح ج ےہ ی توز ہد ہک ۔یریضز ےس یز ورب د
 ى رب تاز یک کلا یل ٹا لوسر رر وا ینہ عود مس ےس

 کے ےس تیار د لقکرا اتع وہ ل قن اھ کس اگه کج
 ۔ے عادل کاب لئی یونس اجایل

 تر سکس ا لا د ی د نلاقردا یتا ن زات ہک س ا

 ها ےہ ید ادا باکس ا وت تبار ما کب حک هد
 راد ی ابتا کر اکیس ار نل او اربا 2 اکس اروا رپ

 ۳ ےس ابتعا ےک اکے ر وو یر

 ےل ےارخ و ےب نیر ی امد د سیا تلاسرو تر
 فدو ارا کس ا ےب ید ۳ 14 لی 2 کنون



pn 

 ا را رم نوت کما مد حس دا ےک

 و شو ںی کد وا باب امور ردا اص یف اإ

 ا 17 رات سرد  EIیاب" ضا روا

 ۱ تمام کم الآ رر عید یوم

 و ہداکر افراد یک لب یا ااا یر 27 ٩ تر رر ےن ا سیم

 باہ ےن اب لک اس لاک یوو ےس ہد کب ح اینک

 ۔ایگو روم هتسرا ےک سا ناچ ارا وای رب

 )ال دا ویو رب ےک عوغط ےس تو بات عرب

 زا بسر یئالتماکز وس ایف ےک ی یر وا کیسو ےک یٹم
 مانگا بات مت

 و عن ےل 7 درست بل اصف ای س اصح
 20 وہ رو ٭ لالا

 3 رنج یو 0۳
 ٠ فن ستی

 لا رکن عید ہدالع ےک نا شاخ پسر
 < ام شال ردا ےہ ادن ئام ارد / مس

 E ما شک ات پز ےایکرکڈ لش

 اک لات ناسدا اتےکت افص ی سرت تب او سا اش مر

 ایک پامال سر سس اش ا ےن مک

 ا
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Eکه یار با 5  
 یر اداری مد! مول نر ۰

 با رت ہیٹ

 عام ار 27 وو
 تراکم صو

 س
 7 رس "7 روک ہیلع ینا یکم

 لوح تینوں
eانوہاطع اک  

 م7 مار تور بخ(

e 

 تت٦ شاع یش مز

 ےک o ۲ 7 مز
 رو | ای مے ےک موہ می شر و هم ر

 ۔اہرہ کا 4



 êy ك۵

 07 و8۷ ۶۷۹۹۷ شاپ
 رک کن کشا لی یسک اص 2

 متر گر از رپ كی 7 کالا ناک

 تارا”

 یہ شش سس یب )ار
 ٩ نی تم ایل تر بری

 00 تا ےہ م
 ۔ون ای

 اب رے

: ۱ 1 ٦ 

 را نون نل تع لو تینصتق قبل
۱ 

 - لپ ظر نح تن دی زا ےس اتا س


